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Pavarius generolus, Argentinoje I 
tuojau įsigalėtų komunistai ‘2

BBITAI SUTIKS LEISTI ARGENTINII£ČIAMS IŠPLAUKTI, 5 
BET NENORI TOLIAU KRIZĖS SPRENDIMO ATIDĖLIOTU:

Pietų Afri

*g‘ f

Helmut Schmidt

PIETŲ AFRIKA 
PASIKEITĖ ŠNIPAIS

— Nufilmuota visą Chicagos 
10,000 žmonių demonstracija, 
balandžio 10 dieną protestavusi 
prieš gynybą atominiais gink
lais. -j * .

- —1 JAV-se yra pusketvirto mi
lijono rusų kilmės žihonių. Is
paniškai kalbančių žmonių yra 
7.7 milijono, daugiausia kilę iš 
Meksikos.

MIRĖ LIETUVOJ GIMĘS 
JACOB BURCK

Amerikiečiai sutinka padėti 
Gvatemalos vyriausybei gintis, 
tik nenori, kad amerikiečiAms 
reikėtų ten vykti ir organizuoti 
pasienio gynimu. Patys Gvate
malos kariai ir pasienio sargai 
turės imtis iniciatyvos ir viską 
patys organizitoti. Amerikiečiai 
pasiųs patarėjus, jeigu kils rei
kalas.

Įsibrovėliai tvirtinot kad jie

KALENDORIUS
Gegužės 13: Robertas, Gan 

tautas, Gardieyutia, Jušė, Vaidu 
tis, Nergohė.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:01
Orės šiltas, lis.

— Trečiadienj aukso uncija 
kainavo ?333. 1 '

priklauso prie “Neturtingųjų ko
votojų”. Jų pareiga esanti at
imti iš turtingųjų ir duoti netur
tingiesiems. Bst jie čia užpuolė 
neturtingųjų kaimeli ir bandė iš 
jų atimti maistą.

I-enkų kilmės gyventojų 
Amerikoje yra aštuoni milijo
nai, o lietuvių yra tiktai vienas 
milijonas. / - h .

— Popiežius trečiadienj iš' 
skrido į Portugaliją. Rengiasi 
užsukti i Fatima.

—'Patrauktas teisman daktas 
ras Luis M. Avis, kuris išprie
vartavo tyrinėjamą 24 metų am
žiaus moterį 4942 W. Division

kiekvieną iš jųbūtųlengviau pa-'. 
Vergti, ir paversti anonimine bu
simo ’’rojaus - žemėje statytojų 
nįąsė.;Ir dąiro tąjos pačios.jėgos, 
khrįas prieš pusantro šimtme
čio, anot len^ų poeto, geležine 
sieną saugojo Uietuv^puo'.žiniųį 
pąyoj ingų Rjišįjąr,,kaip. maras”. 
" <“Iš-- Išeluyia, ...prąrądusių savo

MjU
tąj^tįšk^
herbas' ^yttšį-yyiąva’Įr kiti
RątKo^^bfi®^^^',7/kuriųoėr'

:— Bar-Kočba sukilėlių griau
čių perkėlimas j žydų kapines 
Izraeliui kainavo 250,000 dole
rių. Jie, esą, kovojo prieš roma
nus 132-135 metais mūsų 
iki buvo visai nugalėti.

nepuolė netoli sostinės 
dabar pasirinko kaimelį, esantį 
aukštai kalnų pašlaitėje. Įsibro
vėliams griežtai įsakyta neliesti 
Honduras gyventojų, todėl, ma
tyt, jie nutarė plėšikauti Gvate
maloje. z ,

Gvatemalos vyriausybė 
prašys pagalbos

Gvatemalos vyrausybė yra pa
siruošusi prašyti ekonominės 
pagalbos, kad apgintų krašto gy
ventojus nuo įsibrovusių plėši
kų. Vyriausybės pareigūnai jau 
anksčiau minėjo amerikiečiams 
apie reikalą gauti JAV karinių 
patarėjų, bet oficialus prašymas 
tik dabar ruošiamas.

CAPE TOWN 
kos premjeras P. Botha pranešė 
parlamentui, kad jo vyriausybė 
pasikeitė su Sovietų Sąjunga su
čiuptais špipais. Pasikeitimas 
vyko ne Rusijoje ir ne Pietų 
Afrikoje, bet “kažkur” Euro-

Kancleris H. Schmidt važi
nėja po didesnius Vakarų 
Vokietijos miestus ir įtiki
nėja gyventojus, kad nerei

kia patekti Maskvos pro
pagandos įtakon.

— Bu'rmistrė Jane ’Byrne iš
leido dideles sumas Slate gatvei 
pagražinti, bet tai nepadidino 
pirkėjų skaičiaus.

LENKŲ SAVILAIDINIS LEIDINYS 
APIE LIETUVĄ

Nelaimė atsitiko J. Burck na
muose. Jis grįžo namo, parūkė 
pirmame aukšte ant sofos, o vė
liau nuėjo j antrą aukštą mie
goti. Name kilo gaisras. Atvykę 
ugniagesiai išvežė užtroškusį se
ną meistrą į ligoninę, kur už 
trijų valandų jis mirė.

— Jeigu mano žmona būtų 
buvusi gyva, tai nieko blogo’ ne
būtų atsilikę, — tarė jis, veža
mas j ligoninę. Burck šeima bu
vo lietuvių kilmės. Jis retkar
čiais patelefonuodavo.

sunkiausias'. nitsikajHmas’’, to- 
liau ; fą$o ? Lithuanian leidėjai. 
“Bet, nepaisant .nfesdiąujančių 
pavergėjų pastangų', lietuviai 
neprarado savo tikėjimo, kuris 
padeda jiems (kaip ir mums 
nelaisvės metais) išsaugoti savo 
tautinę tapatybę. Lietuviai turi 
nuo pat ankstyvos vaikystės 
“liudyti tiesą”..: Ir daro lietu
viai tai didvyriškai, su pilnu ryž
tu, stodami į tą atrodytų bevil
tišką kovą drąsiai, kaip biblijinis 
Dovydas prieš galingą Galijotą. 
Sukrečiantys tų pastangų doku
mentai žadina nuostabą ir gi
liausią pagarbą mūsų brokams 
iš Nemuno šalies.” (Elta)

GVATEMALOJ ĮSIBROVĖLIAI SUŠAU 
DĖ 20 VISAI NEKALTU ŽMONIŲ ■'

BRITAIK0STROUU0JA 
FAI.K1.AXBSĄSi AtKJ

WNDONASV Anglija/-7BH- 
tų įlrių'Oiaei^f f vadpyįj^-. pa- 
skel^<^^^tų:g^lįioid§, pa- 
jėgoį^įfojteįąįaįsį^Va- 
karinę^ąlgJaad sip&antį
sąsiąi^/^^žgtohnječl^antra- 
d,ienjt.ps6kWi^ykad brifaį\apšau
dė H^’ard^uošte'buvusį-  Argen
tinos karo ląiyą, , bet britai: pa
neigė argentiniečių' pranešamą. 
Britai laikėsi. susrtarirho. Britų 
karo laivai paleido kelis šūvius 
į Falkland sąsiaurį, tačiau į lai
vą jie nebešaudė.

ristas Jacob Burck, sulaukęs 7.’ 
amžiaus. Jis buvo nepa

Popiežius planuoja atidėti? 
kelionę į Angliją. Važiuos, kai 
pasibaigs britų nesusipratimai 
su Argentina.

Senatc'rius Percy yra įsiti 
kinęs, kad Brežnevas sutik" 
tartis su prez. Beaganu api< 
atominių raketų skaičiaus 
sumažinimą-sisu trečdaliu

— (7) apskričių gyventojai 
patys turės mokėti valstybės 
mokesčius, nes rinkėjai paleis'J 
iš darbo. 72

— Pirkėjų sumažėjimas ir va
giliavimas verčia Sears bindro- 
vę galvoti apie uždarymą savo 
krautuvės C Ji i c a g o s miesto 
centre. . *, .

kariai, supti jūroje visą mėnesį, 
bus labai nukankinti ir nepilnai 
tiks aršiai kovai. Argėntiniečiai 
greičiau atgabens karius į Falk
land salas, negu britai.

Bet britai pasitiki savo gink
luotomis pajėgomis. Jie mano', 
kad ne tiktai greitesni lėktuvai, 
bet ir jų artilerija palies argen- 
tiniečiiĮ moralę ir privers Argen
tinos karius padėti ginklus, 
kaip juos padėjo Pietų Georgia 
saloje.

CHICAGO, III. — Antradienį 
mirė visame krašte

NEW YORK, N.Y. — Praeita 
naktį britai dar kartą atidėjo 

: Falkland salų išlaisvinimą, bet 
’ reikalauja, kad šią savaitę1 šitas 
klausimas būtų galutinai iš-

; spręstas.
Britai neleis jokiam Argenli- 

: nos laivui, dideliam ar mažam, 
priartėti prie Falkland salų.

• Britai taip pat neleis Argentinos 
; lėktuvams pasiekti salas dieną
• ar naktį. Britai jau turi pakan- 
; kainai jėgų išvyti argenlinie-

čius iš užimtų pozicijų.
į Sikretorius Haig ir kiti JAV 
i diplomatai prašė britus, kad 
; nekeltų savo karo jėgų į Falk- 
i land salas ir jėga neišvytų Ar- 
| gentines karių. Sekretorius Ha-'g 
bijo, kad dabartinių Argentinos 
generolų staigus pavarymas nuo 
valdžios galėtų padėti komunis-

■ tams įsigalėti Argentinoje.
Į -Sekretorius pažįsta dabarti
nius Argentinos kariuomenės va
dus.;ir žind,ykąd tuo taikiu -Ar
gentinoje nuotaikos už demokra
tiją yra labai susilpnėjusios. Ar- 
g.ntinos demkratijos vadai yra 
išblaškyti, išmirę. Generolams 
pasitraukus, jaunesnieji demo
kratinės santvarkos rėmėjai ne 
pajėgtų stabilizuoti demokrati
nės santvarkos, nepajėgtų gerbti 
pagrindinių: žmogaus teisių.

| Britai sutiko toliau tartis, bet 
pastebėjo, kad • Falkland salų 
klausimas turi būti išspręstas 
šią savaitę. Jeigu argentiniečiai 
ir toliau atidėlios klausimo 
sprendimą, tai britai įsakys savo 
karo jėgoms išlaisvinti iš Argen
tinos karių Falkland salas.

- BUENOS AIBES. — Argenti
nos vyriausybė paskelbė, kad 
britai nesilaiko paliaubų. Britai 
ir vėl apšaudė Argentinos karo 
laivą, stovėjusį tarp Bylinės ir

l Vakarinės Falkland salų. Karo 
laivas nejudėjd, bet britai jį su
žalojo. Argentinos laivas stovėjo

I Howard uoste.
Argentinos kariuomenės šta

bas skelbia, kad britai nes’laiko 
nustatytų tai-yklių. Jie praeitą

• savaitę nuskandino “Gen. Bel- 
grano” neutraliuose vandenyse, 
o antradienį jie puolė kitą Ar
gentine's karo laivą, kuris ne

JAUNI GINKLUOTI VYRAI PAREIKAVO MAISTO. O KAI 
NEGAVO, TAI ŠAUDĖ VYRUS, MOTERLS IR VAIKUS

ČEPULTEPEK,Gvatemala. — 
Vyriausybė praneša, kad gerai 
ginkluota jaunų įsibrovėlių gru
pė pareikalavo pašlaitėje esan
čiame kaimelyje maisto, o kai 
gyventojai atsisakė duoti, tai 
pradėjo šaudyti vyrus, moteris 
ir vaikus.

dai pietų Atlante.

Argentinos kariuomenės šta
bas pastebėja, "kad, jeigu britai 
nesilaiko nustalvlu taisvkliu, tai 
Argentinos aviacija galės pulti 
britų karo laivus. Argentinos la
kūnai nifskandmo ‘ Sheffieklą”, 
jie gali nuskandinti ir kilus bri
tų ląiviuL ,

Pi’aneSnflįs perspėja, kad bri
tai nepasitikėtų perdaug savo 
kariais, nešėjau ištisas mėnuo 
jūra juos ętępa.'Visą laiką jūra 
buvusi. nė>»mi. Kariai vargu 
gali likti sįgų invazijai. Iki šio 
meto nėrrf‘.jdkių ž:nklų, kad 
britų ginkltfbtns jėgos pajėgs be 
mūš:o užihiti salas. Argentinie
čiai yra apsikasę ir apsirūpinę 
ginklais. Argentiniečiai, sulau
žę blokadą, galės pasiekti Falk
land salų centrą — Stanley uos
tą trumpu Laiku, tuo tarpu britų

■it: i u Hi U

DAUGIAUSIA. VOKIEČIŲ 
KILMĖS AMERIKIEČIŲ

WASHINGTON, b.Č. — Gy
ventojų Surašymo ■ Biuras pa
skelbti duomenys, sąko, kad 
Amerikoje yra daugiaūsia vokie
čių kilmės gyventoj^.-Daugelis 
manė,, kad Amerikoje, daugiau
sia yra airių ir anglų-'bet prieš 
du metu pravestas Nurašymas 
rodo, kad vokiečių kilmės gy
ventojų yra* didžiausias nuošim
tis. Iš Vokietijas keliais atvejais 
bėgo žmonės, dauguma jų pate
ko į Ameriką, čia kūrė šeimą, 
vedė biznį ir gyveno. .

Amerikoj vokiečių kilmės gy
ventoju yra 23.8%, airių 24.4ęi, 
anglų — 22.3 nuoš.

Lietuvių kilmės žmonių, kaip 
sako Surašymo Biuras paskelbti 
duomenys, yra 832,000. Reikia 
turėti galvoje, kad daugelis lie
tuvių užrašyti rusų, lenkų ar vo
kiečių kilmės žmonėmis, nes jie 
atvyko iš tų kraštų.

-— Vakarų Vokietijos kancle
ris aiškina vokiečiams, kaip So
vietų valdžia paveikė vokiečius 
taikos klausimais. Bušai išlei
džia milžiniškas sumas propa
gandai

Vakarų pasiekė pirmas lenkų 
savilaidinio leidinio Lithuania 
numeris, išleistas Krokuvoje 
T981 melais. Jo Jitulinį puslapį 
puošia Vyčio ir Aušros Vartų Ma 
rijos paveikslai. Leidinyje patei
kiami įvairių autorių straips-l 
niai, liudijantys lietuvių pątrio-| 
fizmą ir tikėjimą. Nfinimai. kad | 
planuojami ir sekantys name-į 
riaj. : Daugiausia informacijos 
paimta iš LKB Kronikos. ’

Savo įžanginiame žodyje'lėk. 
dėjai’ rašei: “Nors lietuviai .yra j 
mūsų artimiausi kaimynai šia u-j 
rėš vakaruose; ir ; nors, mus riš^ 
su jais istoriniai saitai, o ir tas 
gąts ir tolygiai karštąs tikėjS-- 
Inas, — apie daliartinę Lietuvą 
mes žineme mažiau; nei apie he 
vifeną egzotišką kraštą,' esantį už : 
tūkstančių kilometrų nuo įpūsų..: 
Šitokia padėtis aiškiai nėfąiątsi- 
tiktinė—--tai sistemingos politi
kos išdavai.' Politikos, kurįsiękia 
izoliuoti dvi kažkadą Sarusias

’ r •

Sears ir Montgomery, Ward bendrovės rengiasi uždaryti savo krautuves 
Chicagos miesto centre. Žmonės vakarais bijo eiti į miestą, 

niekas nesuvaldo užpuolikų, prievartautojų.

Gvatemalos vyriausybė turi 
pagrindo manyti, kad įsibrovė
liai atvyko iš Nikaragvos, šis Į Chicagoj 
užpuolimas buvo padarytas 63 pagarsėjęs SumTimes karikatū 
mylių atstūmėję nuo sostinės.
Iki šio meto niekad Įsibrovėliai metų

Jie prastai gabus karikatūristas ir 
galėjo tuojau būdingaisiais bruo
žais išreikšti gyvą gyvenimišką 
klausimą. Kasdien Sun-Times 
dienraščio redaktorius užeidavo 
pasitarti su senu meistru, kad 
galėtų iš jo Išgauti tai dienai 
Amerikos gyvenimo būdingą 
karikatūra.

Sekretorius Haig bijo, kad 
Argentinoj, parašalinus ge
nerolus nuo valdžios, neįsi- 

gilėtų komunistai.

Pietų Afrika gavo iš Angolos 
aštuonis vadinamus “Vakarų 
šnipus”, o Angola gavo vieną 
šnipą — rusą Aleksei Michailo- 
vič Košlov.

Paaiškėjo, kad tą Koslovą 
sučiupo Pietų Afrikos kariai, 
kai įsiveržė 80 mylių į Angolą, 
apsupo rusų organizuojamą įsi
veržimą į Namibiją. Rusai labai 
norėjo visą tą sritį priskirti prie 
Angolos, bet jiems nepasisekė.

' -r ’ , ’

Angoloje Pietų Afrikoj kariai 
rado labai didelius kiekius įvai
rių ginklų. Koslovas, suofganl 
žavės j uodukus, turėjo veržtis- į ■ 
Namibiją;* ir
atvežtas į Pietų Afriką; Pra
džioje jis bijojo grįžti į Angolą, 
bet, matyt; nišai jį įtikino.



LIETUVI, NEBALSUOK KUTKAl
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ VEDA JWOLAI- 

DŽIAVIMO, PATAIKAVIMO IR BENDRADARBIA
VIMO SU OKUPANTO AGENTAIS POLITIKĄ. .

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

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

LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ VIEN 
NINKU POLITINĖS PARTIJOS AKTYVI 
DIKTUOJA IR VYKDO IŠEIVIJOS ERZU 
DYMO POLITIKĄ: lietuvių kolonijose renį 
lis viešus Vasario šešioliktosios šventes mis 
do lietuvius, menkina, slopina šios prasm 
nuotaiką.

RUOMENE, FRONTININKŲ PARTLJO
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Jauja pastatyta klojimo gale, po tuo pačrii stogu.
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. LIETUVIŲ KALBA SENESNE 
UŽ SANSKRITIŠKĄJĄ >i

— Jeigu Paninis nebūlų p?Ii-i blausiai pasižymėjo Jonas Kai- 
K-.- w t m___ man Drlokęs savo “Aštundalės” gramati
kos, tai mes, ko gero,xlar ir šian
dien būtume .besiblašką žodžių 
kalnuose ir nepajėgią susikalbė
ti, kaip nesusikalbėjo babilonie
čiai, — Conrad Hilton viešbučio 
salėje susirinkusiems mokslo 
žmonėms dėstė M. Gudelis ge
gužės 7 d. popietę.

Jo gramatika buvo parašyta 
ožkos odoje; parinkti patys liks- 
liausi ir aiškiausi sanskr?o žo-jj 
džiai. Jis labai gerai suskirstė žo
džių eibes į 8 dalis* parinko vy
kusius vardus toms dalims, su
skirstė giminėmis, .skaičiais, 
nuosakomis. Be viensksites ir 
daugiskaitos, nurodė, dviskaitą; 
be vyriškos ir moteriškes gimi
nės, nurodė ir bendrąją. O kai 
priėjo prie veiksmažodžio/, tai 
geresnio suskirstymo kiikąis, 
skaičiais ir nuosakomis dar ir 
šiandien niekas nesugalvojo.

Indijos gyventojai tiek pamė
go Paninio gramatiką, kad ją iš
vertė į visas savo kalbas ir ją 
naudojo per du tūkstančius 
metų. Europos kalbininkai pra
dėjo suprasti kalbos mokslo 
svarbą, kai susipažino su Indijos 
vartojama gramatika. Tiktai 19 
šimtmečio pradžioje jie pradėjo 
savas gramatikas ruošti ir do
mėtis lyginamuoju kalinis 
mokslu. ? '

Paninis parašė pirmąją “Aš- 
tųndalę”. Po jo gramatikoj, ne
buvo geresnės ir tikslesnės iki 
šio šimtmečio pradžios. Man pa-_ 
ciam teko mokytis kalbos pagal 
Paninio gramatikos, garsų, nibr- 
fologijc’s ir sintaksės dėsnius. 
Ėet mūsų šimtmečio pradžioje^ 
atsirado kalbininkų, kurie išaiš
kino, kad, be Paninio gramati
kos, turėjo būti dar tikslesnių ir 
aiškesnių kalbų. ,Nebuvo para
šytos gramatikas, jjęt buvo gy
voji kalba, turėgusi gilesnes ir 
tikslesnės žodžių formas sudė
tingoms mintims išreikšti.

lauskas, 1930 metais gimęs Prie
nų valsčiuje, Matiešonių kaime. 
Jis baigė šėš’as klases Kaune, o 
vėliau universitetą 1958 metais 
baigė Vilniuje, gaudamas dakta
ro' laipsnį. Jis nagrinėjo lietuvių 
veiksmažodį fr aiškiai nusteO, 
kad lietuvių kalba yra senesnė, 
negu sanskritiškoji. j

- Dr. Kazlauskas, baigęs univer
sitetą, paliktas universitete. Jis

< tapo docentu, profesorium ir ge- ■ 
j riaušių lietuvių kalbos tyrinėto-L
< ju. Būtasis ir busimasis^ laikai,
palyginus su Paninio veiksmą-} 
žodžiu, parodė, kad lietuvių kai- j 
ba yra žymiai senesnė ir turi aiš- J 
kesnes ir tikslesnes formas min- 
čiai išdėstyti.

Betyrinėdamas kalbas. Kaz- • 
» lauskas aiškiai nustatė, kad ne : 
lietuviai priklausė nuo slavų, ‘ 
bet slavai priklausė nuo' lietuvių.} 
Ypač nurodyta, kad rusų kalba į 
išsivystė iš lietuvių kalbos. Dak- j 
tarui Kazlauskui šiai savo min
čiai įrodyt padėjo veiksmažodžio 
laikai senoje rusų kalboje ir da
bar vartojamose lietuvių, prūsų j 
ir žemaičiu kalbose.

1968 metais Vilniuje buvo iš
leista J. Kazlausko * . ,

'kalbos istorinė gramatika“ (414 j bos, su mama tarnavo Vdka- 
‘ psl.). šios knygos įžangoje jis, Į 
bė kitų dalykų, rašo: j

“Remiantis senųjų lietuvių i 
įkalbos paminklų ir tarmių me
džiaga, šiame darbe ieškoma 
vidinių atskirų reiškinių kitimo 
priežasčių ir senesnė būsena re- 

. konstruojama, visų pirma, reiš
kinių priežastinio ryšio pagrin
du. Kaip tik jaunagramatikių 
neskyrimas reikiamo dėmesio 
vidinėms kalbos reiškinių kiti
mo' priežastims kai kuriais at
vejais vėliau sudarė prielaidas 
nepagrįstai neigti jų atrasti; | 
raidos dėsningumus“. (Jau mi-

. pėtos knygos 4 psl.)
Dr. Kazlauskas norėjo įrodvti į - - -

! Gudslis.

N\. K. Čiurlionio dekoracijos eskąas jo sumanytai operai Jūratė

Įdomus epizodėlis iš “anapus uždangos“
Viena jauna šeima buvo išsi- visky tabako ir papirosų fabri- 

kėlusį iš Lietuvos į Škotiją. I-jo ke. Sav'ninkas pasiūlė išsiimti 
karo laike vietos klebonas šeimos Anglijos pilietybę, nes Škotijoj 

gimęs-Vėliau įšsikėlė Amerikon. 
Ir ją lengvai gavo, nes kontin
gentas nebuvo išnaudotas. Vė
liau atvažiavo į Ameriką ir II 
kare kovojo prieš japonus kapi
tono laipsnyje.

Prieš keletą metų panoro ap
lankyti tėvynę Lietuvą ir gimi
naičius-

Nuskrido į Vilnių. Aerodrome 
ji pasitiko jo buvęs viršininkas. 
Girdi, garsiai nekalbėk, nes as
muo atsisėdęs ant suolelio mus 
seka.

Tas lietuvis buvusio viršinin
ko paprašo išrūpinti leidimą iš
važiuoti į kaimą. Tasiima tok
si. Vienoje kryžkelėje jauni vy
rai geria darbo valandomis. Jis 
pasiima filminį aparatą ir eina 
filmuoti. Karei amos vedėjas 
klausia komisaro leidimo- Pasi
rodo, taksi šoferis buvo komisa
ro brolis. Ten iš kalno viskas už
planuota...

Kiek vėliau- paprašo savo buv. 
Viršininko leidimo 3 Kauną
važiuot.. Gauna leidimą- Užeina 

Reporteris į “Metropolį“. Nesulaukęs val-

tėvui patarė neiti kariauti už 
AngE'ą. bet važiuot kariauti už

‘ Lietuvą. Jis taip ir padarė. Be- 
' rods, kad žuvo, kovų metu.
I Motina liko su dviem mąža- 
j mečiais vaikais. Grįžo į Lietuvą. 
Į Suaugo, mokinosi ir vėliau tar- 

“Lietuvių ! navo. Po labai garbingos tarny- 
. » i % L. ____  x____ ~ 17-11-^

! namų, jis buvo nuvežtas į Vili
ją, ten prakirsta aketė ir jis bu
vo nuskandintas.

Vilniaus lietuviai už keturių 
dienu rado geriausia savo kalbi-

j ninka Joną Kazlauską ledo iš- 
neštą į pakraštį. Tai dar vienas, 
įrodymas, kaip slavai “bendra-

i darbiauja” su lietuviais. Lietu
viai su slavais negali (įjrbiį kar
tu, nes nieko rusai kdmūnistai 
tiek nekenčia, kiek nekenčia lie-.

j tuvių. Rusai sušaudė geriausius 
j lietuvių komunistų' partijos na-
1 rius, o' kalbininką Joną Kazlaus-
I ką pąUšo^po' lėdių — baigė M:

rusų kalbos' išsivystymą iš lietu
viu kalbos, bei Sovietu valdžia

nu-

■ Ta kalba buvo lietuviškoji 
kalba. Ji nedingo, kaip dingo lo
tynų, hitiečių, aramėjų ir indų

studijas. Buvo labai apkarpytas 
lietuvių kalbos studijų Vilniaus 
universitete biudžetas.

Kazlauskas buvo įstojęs į ko-
kalbos, bet užsiliko gyva. Ji už
siliko gyva Lietuvoje, Prūsuose, 
rusų ir lenkų valdomose žemėse., muništų partiją, kad galėtų gau-

Aleksas Ambrose,

Tai viena seniausiųjų kalbų.
Daug senesnė už sanskritiškąją, 
nes josios veiksmažodis daug 
senesnis už Paninio veiksmažo
dį. Ji turi daugiau nuosakų su 
nepaprastai tiksliais laikais.^

Lietuviai turėjo kelis gerus 
kalbininkus. Pats žymiausias 
buvo JoYias Jablonskis, A. Vire-
liūnas, St. Dabušis. bet į lietuvių . vo namų Vilniuje jis nepasiekė, 
kalbos praeitį daugiau įsigilino j Vilniaus stotyje jį sutiko išmo
kei] jaunesnieji kalbininkai. La- j kyti Andropovo agentai. Vietoj

ti reikalingas sumas lietuvių 
kalbos praeičiai nagrinėti, bet 
jų, negavo. Surinkęs visą savo 
žinių jįagažą, išvažiavo į Mask
vą, kad galėtų Maskvoje gauti 
reikalingas biudžeto sumas, bet 
ten buvo labai smarkiai apibar
tas ir išvytas. ' :

Iš Maskvos išvažiavo, bet sa-

> MAISTAS1 IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

2S08 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787.

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARU A NOREIKIEN*

gio, išeina į Laisvės Alėją. Eina 
du apyjauni vyrai. Svečias :is 
Amerikos klausia, ar kalbat lie
tuviškai? Jie atsako, kad kalba. 
Juodu sako, “kad iš čeverykų 
sprendžėiam, kad tu ameriko-į 
nas“. “Taip, aš esu amerikonas”, Į 
jis atsako- Užsimezgė trumpas* 
pašnekesys ir tuodu jaunuoliai,! 
kaip svečiui iš Amerikos,parodė 
Prisikėlimo bažnyčios bokštą; 
girdi iš čia turėjo nušokti Romas 
Kalanta, bet per sargybas nega
lėjom užvesti. Tuomet susidegi
no prie Operos rūmų”. Įdomus 
dalykas ir vertas didesnio dė
mesio! (Svešio viršininkas bob 
ševikų valdymo metu buvo de- 
partamęnto direktoriūs)V .

Bolševikų valdymo metu bu
vo nacionalizuota stambiausios 
žydų krautuvės. Vilkavišky Še

irių fabrikas ir tabako fabrikas!
nebuvo įtraukti į nacionalizuo-j < 
jamų sąrašą Žydelio saldainių! 
fabrikas buvo nacionalizuotas..

B. Jaunius

. JIS NURAMINO
— Tai yra baisu, Antanėli, per 

kaurą dieną 'Sš turiu tave barti, 
turiu pykti. , - .

—^Nesirūpink, mama, man tai 
nė kiek nekenkia.

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

autorius, 
“paruošė,; sutvarkė ir išspausdino geriausią 

’Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. 1 Kaina $15.

■ Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos lietuvių Istorijos Draugija

popierio sunaud 
į Naujienas, tai 
popieriaus vertas 
deda: “Atsirad 
Vieną kartą pan 
ir įdėjo ir dabar 
proto, berašyd; 
noms. Kol tu n 
nas, tai šiukles ri 
bičių“ du kart į 
du kart į savaitę 
daugiau. Puoli š; 
Adomavičius tat 
aš jai atsakiau, 
mas apie dr. Ad 
įėjau jokios bail 
žinojau, kad jis i 
mesti iš Saulių.

Vyrai, dabar tai nenusiminki- 
me.Kaip as perskaičiau Sun-Tis- 
mes gegužės mėnesio 5 tos die
nos laidoje apie Illinois guber
natorių Thompsoną, kad gauda
mas $65,000 algos, puikiausius 
rūms gyvenimui, valgį ir gėri
mus ne tik dėl savęs, bet ir dėl 
svečių, atostogas ir “baby sit
ter” veltui ir tai turi $216,201 
skolu.Tai aš net pradžiugau, nes 
mano žmona dažnai mane bara, 
sakydama, kad aš nieko nedir
bu, tik lakstau po “flee mar- ( 
ketus” ir “garage sale”, mėtau 
bereikalingai pinigus, parsinešu 
prisipirkęs tokių daiktų, kurie 
net netinka į padorią ielą išme- Į 
sti.

Tai dabar aš jai parodau Sun- 
Times laikraštį apie Illinois gu
bernatoriaus skolas ir prašau 
paaiškinti, kur jis tuos pinigus

| išmėto, nelakstydamas nei po 
“flee marketus”,. nei po “garage 

*1‘ sale“ ir matai jei jis turi tiek 
’ j daug skolų. O mes, rodos, kaip 

..'j prirašys nuošimčius, tai turėsim 
> banko knygutėj virš 200 dole- 
| rių. Skolų tiek neturim, kaip 
1 gubernatorius Thompson. r Aš 
manau, kad mes visi, kurie dar 
neturime to .Sun-Thnes . nume
rio, būtinai nusipirkime, neš 
kartais gali būti jis labai reika
lingas, iškilus ginčams dėl mū
sų per didelio išlaidumo.

Visame savo gyvenime/ netu
rėjau daug pagarbos ir įvertini
mo panašiai, kaip dabar d r. J. 
Adomavičius. Aš ir iš savo tikro 
tėvo neturėjau įvertinimo ir jis 
dažnai man sakydavo, kad miš
ko paukštis į mišką ir žiūri- Tai 

Į tas reikšdavo, kad aš buvau gi
męs Rygos mieste, Latvijoje ir 
ūkio darbams visai netinkamas, 
arba kitaip sakant, vengdavau 
ūkio darbų ir buvau didelis tin
ginys. Mama, tai mane užtar
davo, sakydama: “Vladeli, ne
nusimink. Jeigu jau iš pelėsių 
padaro peneciliną, tai-kas nors 
ir iš tavęs išeis”.

Bet gaila, kad mano mamos 
žodžiai neišsipildė ir mano žmo-

iI

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

>501 W. 59th St, Chicago, IR 50629 ♦ TriL 925-27S7
50 metų studijavęs, kaip j

JD

ATEINA LIETITA, 1
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 £2. rr •

P G"' . NAUJIENOS
i ” * 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Kai dėl daug 
handojimo, tai g 
ęąu ne dėl rašo! 
giuos taupyti ra. 
liedamas neded 
nei kabliukų; o 
įtikti. Ji man 
kad kur buvo jo 
einant už man^ 
kiti vyrai savo 2 
kų nešioja- Kaij 
ve, sakau, ant r: 
nusipenėjusi ir 
norėčiau- trčęs 
nešti. Paskutinė 

^kiaulę, tai aš ti’ 
■tai. bijodamas, n 
didelius gabumi 
net mano minti 
dėl aš turiu būt 
galvodamas apie 
nybes, nors dab

liu sugalvok 
liu sugalvoti dk 
Dar kartais ji p: 
kaip draugavusi 
dažnai jai nūpii 
rių, o iš tavęs, 
bet dar nei ka 
Tai aš sakau, k 
toks geras, tai 1 
neapsivedei?’ T 

• jis manęs neėi 
durnelis, darė J 
laidas, o kaip n 
pabėgo.-.

I : I
nos žodžiais tariant, aš esu 
“good for nothing’’; mėtau pi-' 
nigus be reikalo ir kiek aš daug'

• Darbščiam 
yra trumpa.

DR. ANTANO J. GUSENO R.
Naujienose galima gauti nepaprastai jdon 
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atab

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 p 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio ja' 

fusirūpinimą ■ ■ -

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, tve: 
grožis. Kietais viršeliais __ i______

Minkštais viršeliais, f-Tk 

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽL 
2M0N£S. Kelionės po Europą įnpi'idžiai, T 

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus 
money orderį, prie nurodytos kainos 

dedaat JI persiuntimo išlaidoms

NAUJIENOS,
ITtt 8o. HALSTED ST, CHICAGO, H

SUSIVIENLTLMAS LIETUVIŲ AA 
yra Beniau^, ffidžjMMdi fr turtingtaiMla lietnvta 

lietuviam* ižtikhoai tarnaujanti jau per K 

8LA — atlieka kultfirtniua darbui, felbad far kiti 
darter dirbę.

SLA- flhrookėjo dauęlai kaip AŠTUONIS 1GLDC 
apdraudę aavo nariami.

8LA — wdnudtla piĘlauidomįf kalaomia. >1 uf 
patarnauja tik aariialpos pagrindu.

Eekrienm lietuvis fr lietuviu draugai fa] 
SuaiTienijhne apridrauiti iki SlO.OtML

— apdraudžia ir Taupotnąja apdrauda — En( 
In5urance, kuri ypač naudinga jaunimui, i 
aukotojo mokslo ir ju gr^miimo pnuHhdL

©ji — vMku® ipdrrodfia pigia termlinwta apdran 
11,000 apdraudoe tuma temoka tik t^.00 n

8LA — kuopa vyra viaoae lietuviu kolonijom. Kr 
f savo apylinkės SLA kuopq veikėjui, jie J 
mielai pagelbės 1 SLA btfrilytl

GaUU kreiptu tr testai J SLA Omtra:

------ --- LITMUAMIAM ALLIAMC1 OF AMI<K
— į Tirt, M.T<

m w. wa b.
Tat CHI) Ml-fTFf

.... . , „„„  ....
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(Tęsinys)

Kai Garbes Teismo pirminin
kas tes kvotos išsprendimo da
vinius neleistinai išsiuntinėjo 
po pasaulį, Centro Valdyba nu
barė ir man pavedė, remiantis 
cituotu 162 Statuto straipsniu, 
raštu užkluasti Garbės Teismo 
pirmininką, kodėl jis sulaužė 
Statuto 192 straipsnį. I mūsų

Mūsų kultūrininko “prasmingi” 
ryšiai su gimtine

Bolševikinio šlamšto “Gimtojo krašto” reporteris 
persispaudino š.m. balandžio mėn. 1 dienos laidoje iš “Tie
sos” Sigito Krivicko pokalbį su dailininku Vytautu Jo
nynu, gyvenančiu JAV, New Yorko mieste. Pokalbiui 
progą davė minėto dailininko 75-rių metų sukaktis, kurią 
jis minėjo š.m. kovo mėn. 16 dieną. Vytautas Jonynas po
kalbyje pareiškė, kad jis palaiko prasmingus ryšius su 
gimtine, reiškia — su okupanto samdiniais. Tokie jo 
“prasmingi” ryšiai kelia mumyse didį nustebėsimą, nes 
takiais ryšiais jis įsirikiuoja į tokių bendradarbiautojų 
eiles, kuriems okupantas jau ne okupantas, bet pavergtai 
LT et u va Lyra kultūros nešėjas. Aišku, jis atsistoja ir šalia 
tekių, kurių vieną su; Vilniaus kagėbistų pagalbą parašė 
ir platina kupiną šmeižtų knygą, bjauriausiai apšmeižian
čią mūsų išeivijos visuomenininkus. Arba šalia tos, kuri 
grįžusi iš viešnagės, šaulių organizacijoje sukėlė didžiau
sią erzelį. Bet tokiomis ir joms panašiomis netenka per
daug stebėtis, nes jų galvai per sunku suprasti okupan
to klasta.

Bet kas kita yra su dail. Vytautu Jonynu, kuris, bol
ševikams artėjant prie Lietuvos, galvotrūkčiais lėkė į Va
karus. Iš viso sunku suprasti, ko jis tokiu pokalbiu sie
kia. Ir klausi savęs, gal pinigų? Bet atrodo, kad jam jų 
netrūksta. Jis jų turi pakankamai. Tai nebent garbės? 
Bet ar šitokiais “prasmingais” ryšiais su okupante pa
vergta Lietuva galima iš pavergėjo garbę laimėti? Todėl, 
skaitant tuos jo padarytus pasipasakojimus Tiesos re
porteriui, galvoji, kaip juos vertins pavergtieji lietuviai 
Lietuvoje? Tokie pasipasakojimai, kurie lyg sakytų, kad 
Lietuva yra visiškos laisvės būklėje, ten nėra vergijos... 
Aišku, kad tokiam pokalbininkui nieko nesako ir tie šim- i 
tai tūkstančių lietuvių ištremtųjų, kurių tiek okupantas. 
nukankino. Tačiau, žvelgiant į tokius Sibiran ištremtųjų, 
kalėjimuose kankinamų akimis ir pasvarsčius tuos jų pa
laikomus su gimtinės okupantui parsidavėliais “prasmin
gus” ryšius, matai tik jų dvasinę ir tautinę menkystę.

Mano nuomone, jau seniai pribrendo laikas tokius

išeivius lietuvius, kurie, gyvendami Vakarų laisvame pa
saulyje, sočiai privalgę ir prigėrę, prisidengę profesoriš
kais ar kitokiais titulais; kurie dejuoja okupanto samdi
niams, kad jie yra skriaudžiami, juos aiškiau atskleisti, j 
kodėl arba kas juos verčia palaikyti tuos “prasmingus” 1 
ryšius. Gal tada nereikėtų mums ir stebėtis, kodėl jie 
daro tokius pokalbius bei pasipasakojimus, kurie yra 
naudingi tik okupantui. /' j

Sakysim, kad ir apie dail. Vytautu Jonyną. Pagal jo 
pasipasakojimą Tiesos reporteriui, atrodo, kad jis esąs 
senas Lietuvos komunistų draugas, bendradarbiavęs su 
tautos išdavikais: su komunistu Antanu Venclovų, su i 
Petru Cvirka, šio net knygą iliustravęs. Gi Petras Cvir-1 
ka, jam atsidėkodamas, jo iliustruotą knygą nuvežęs 
Maskvon ir padovanojęs Stalinui, kai mūsų rautos “gra- 
boriai”, ten nuvykę ir suklaupę ąnt kelių, maldavo tą 
tautų žudiką įjungti mūsų Lietuvą į Maskvos hegemo
niją ir ją paversti Maskvos verge.

Visa tai žinant, mus tikrai nestebintų, kodėl šiandien 
dail. Vytautas Jonynas taip šiltai yra Ten priimamas ir 
jo gimtuvių sukakties proga Tiesoje talpinamas su juo 
pokalbis. Be to, jis turi malonės net tris tūkstančius kilo
metrų po okupuotą Lietuvą išvažinėti. Tai rodo, kad jis 
pas Lietuvos okupantą yra Įsigijęs didelę “loską”. Aišku, 
kad jis jau tada turėjo mūsų tautiečių, parsidavėlių bol
ševikinei Maskvai, draugų. Jis jų turi ir šiandien, ne tik, 
kaip jis pasigiria, draugystę su Aleksandru Vladimirovu, 
bet tokių turi ir daugiau.

Tačiau, kas skaudžiausia, kad šis dailininkas skelbia, 
jog jis Vakaruose niekad nesijautė namie. Toks jo nusi
skundimas yra lyg būtų ir maldaujantis atsišaukimas pa
galbos visų bendradarbiautojų — tiltininkų steigti fondą 
aukoms kaupti, kurios būtų panaudotos ji su jo žmona 
nugabenti iš New Yorko p. okupuotą Lietuvą, kur jis pa
galiau pasijustų esąs namie. V

Tiesus reporterio pranešimu, dailininkas Vytautas 
Jonynas nepabėgo iš okupuotos Lietuvos, bet buvo tik iš
blokštas karo negandų. h’ dabar blaškosi, kaip paklydė
lis paukštis. Tikrai, nereiktų jo bendraminčiams — tilti- 
ninkams1-ilgai delsti, jie turėtų paskubėti savo kolegą, 
taip pat “tiltų” statytoją, gelbėti, kad jis, tokios nostal
gijos kankinamas, ką nelemto nepadarytų.

Ar ųekoktu skaityti toki dailininkė V. Jonyno po
kalbi su Tiesos reporteriu? Juk Jonynas Amerikoje pra
turtėjo, tūkstančius uždirbęs už užsakymus iš bažnytinių 
sferų, o šiandien dejuoja Tiesos reporteriui, kad jam Va
karai, atseit — Amerika, vis dar svetimi Tat, kyla klau
simas: ko jis čia sėdi ir nevyksta Į okupuotą Lietuvą? 
Juk ten jo laukia jo namai ir draugai.

Dar klausimas: kaip suderinti tokį jo pasipasakoji
mą Tiesos reporteriui su laisvinimo veiksnių paskelbtais 
principais dėl santykių su okupuota Lietuva, kuriais rei
kalaujama vadovautis savo sveika nuovoka, sąžinės jaut
rumu ir tautiniu sąmoningumu. Tautinė drausmė reika
lauja, kad tol, kol Sovietų Rusija laikys Lietuvą oku
puotą ir paverstą Sovietų Sąjungos dalimi, laisvieji lie
tuviai santykiuose su okupuotos Lietuvos gyventojais ri
botųsi bendravimu tik privačioj asmeninėj plotmėj.

Kiek šis dailininkas savo pokalbiu su Tiesos repor
teriu parodė sveikos nuovokos, sąžinės jautrumo ir tau
tinio sąmoningumo? Juk būdamas ten, pavergtoje tėvy
nėje, stovėdamas prie tautos laisvės kano, skelbia repor
teriui, kad jis visur mato tik veržlumą, norą padaryti dar 
daugiau ir dar gražiau.

A. Svilonis

Ltait Pocevičiūtė

girdo Budrecko ir priimto visuo
i sin’o dalinių atstovų suvažiavi- 
I mo statuto, bet nepripažįstama
ir nepripažįstame nesilaikyme J

fOrencijos’ nutarimų vykdymą.
I Juk galėjo pasijuokti ir visai ig- 

noAidti. Bet faktas’yra,, kad ji . 
daliniu atstovu U -ri,.' _ * ouvę legali ir 'Garbėj Teismo

?: . . .. , - ' :pirta. tararai žinoj Jei 22 ctali-pristačius, kun egzistuoja Są- p* f < . , .1 £ pią! 5 Centro ; įskai-
:tant, konfereiiejcjė tfžįyvaųja 
ir .paši^k^. prieš Garbės Tėišino 
nefęistfiiuS?" veiksmus, tai nei 
Garbės Teismo,' nei mano, nei: 
kieno -kito priesjngi/tęigimai jo
kios reikšmės neturi. ‘ x 7

(Statuto 140 str.. paskutinis 
sakinys sako: “Be to, dar dalrnį 

' Ststovauja-paprasta -balsų/^dau
guma išrinkti istoyąi”. Jei kon
ferencijoje dafyvąuja- daiurių iš 
rinkti atstovai —k konferencija 
legali. Jęj konferencijoje . daly
vavo tik dalinių- valdybų.: nariai 

• ir - įų skirti, o ne rinktu atstovai 
— konferencija nelegali. A.P1>.

- A ‘ -«* -* .. 4

•Konferencija, pagal didelės 
dalinių daugumos norą buvo le
gali. O jeigu jau nelegali galėjo 
tarti (Ką tarti pasakyta • nešu- 
orantamai. _A.PL); -Buvusio Gar
bės Teismo. pirm. • kalstai Skel
bia, kad jjs Šaulių Š-gos gerovei 
nusileidęs amerikiečių teisme ir 
todėl atsiektas susitarimas, ’ va
dinamas Agreed Order ' ’ 

(Bus daugiau) ;

Didžioji daugujna buvo nusista
čiusi prieš Garbės Teismo veiks
mus ir konferencijos šaukimui 

, A ± x • ! pritarė. Buvęs Garbės Teismocus, kai jie kyla del statuto ar jo . . . , JT ■x. . x .. . . . . . pirmininkas tvirtino ir tvirtina,paskirų straipsnių mterpretaci- T - .. , . •
m • c • r- 1 konferęncųa buvusi nelegą-jcs. Tais atvejais Sąjungos Gar-: r \m + 1 b. Dąleiskisne, kad konferencvbes Teisme interpretacija yra . _ _

privaloma. A. PI ). ; ? ndegal,. te, kodeL gi
Antte, Garbes Termas nėra "ar“s Ų,s®°

autoritetas,nei tastituoija daryti luo) konterenejos tuo, . pat 
. , . , . . ■ - i i uudume i amerrkieeių teismą,tokio masto interpretacijas, ku- , V 1 \ \. , . .. x l prasydamas;kad sustabdytų Jkonnosis esmes pakeičia statutox J '
straipsnius. Statuto straipsnį, ar i

x, t ... t ir visą statutą pakeisti gali vien jrasta, kuri pasirase sekretorius v i.' , . . į tik visuotinis <ir as, atsakymo visaj negavome- f .. . „ . ..i. , , ii* • • suvažiavimas, Statuto komisijaiPrasrnkus ugokam laiko tarpui, f . *
pakartotinai užklausus, kodėl, , 7 \ ~
*oks Statuto svarbus straipsnis j ° y ;
, i—? ' x damasi tTkrojo, visiems S-gos nabu\ro sulaužytas, gavome ne at- . 7 . z?’., . • x riams, taipgi ir Garbes Teismosaavma, bet mane ir Centro’ . - . , . ' rJ, i . t • nariams, vienodai privaromo, is- Vnidybą apl. ir užgauliojantį , ,

’ .. T . t - leisto 1968 m./ pSasirasyto tuo-, "asta. Ir nuo to laiko, Garoes .m , .. i metimo S-gos pirm. Vlado IsTeismo pirmininkas vis pasity-' .v. . ' 5. •.......................u i I ganančio ir dvieju diplomuotu rodamas siuntinėjo įvairiu bylu. ; . . . _ _ , " , ., . . , . • u../| teisininku Rapolo Skipičio ir Aldavinius bei sprendimus, ne tik; t> T, , . .. . . ’
kam reikėjo ir kam nereikėjo, 
bet ir juos viešai “Naujienų” r 
dienraštyre skelbė. (Ranką į vir
šų įkėlęs, visai salei, parodė . . _ . - . • . <
ološtą laikraščio iškapu. A.P1.)., «•*•* Tasm0 “ H1’
Tai pasakykite, kur aš įsikišau į Į 1=06 nesąmonių. 
Garbės Teismo kompetenciją ir j Kur čia nusižengta Statutui? 
ar pažeidžiau Statutą? • Be to, nereikia būtr teisininku,

Jeigu buvęs Garbės Teismo kiekvienas paprastas žmogus 
pirm, galvoja, kad aš turiu jo gali lengvai suprasti, kad Gar- 
laikytis grynai Garbės Teismo “ 
naudai, padarytų vadinamą in
terpretaciją, ir jų nesilaikyda
mas aš joms nusižengiau, tai jis 
vėl klysta. Pirma, jeigu Garbės 
Teismo veiksmams pateisinti ne 
užtektų esamojo Statuto, o rei- 
k’a sukurti savo naudai keistas

Į interpretacijas, tai reiškia, kad 
jo atlikti veiksmai yra Statuto 
draudžiami ir Garbės Teismas

: čia pats save inkriminuoja. (Sta- 
'tuto 181 str. sako: “Sąjungos 
Garbės Teismas sprendžia gin-

bes Teismas, pats būdamas gin
čo šalimi, neturi teisės 7 daryti 
jokių savanaudiškų, vienašališ
kų interpretacijų, j’omis operuo
ti prieš k»tą ginčo šalį, jomis 
bausti ir siekti, kad jos yra vi
siems privalomos. Tai yra gry
na sveiko proto nepateisinama 
nesąmonė.

Apie konferenciją* Konferen
cija buvo sušaukta ne vien tik 
Centro Valdybos noru, bet po —Popiežius Jonas Paulius 11 
to, kai buvo išaiškintos nuotak paskyrė 11 naujų Lenkijos vys- 
kos tuo reikalu daliniuose kupų. > ;, .

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Jau buvo bepuoląs ant Petro, bet šis sukišo į 

maišą ir suniurkė. “Na”, pamanė, “pagaliau pasi
baigė. Dabar, tur būt, pasilsėsiu”.

Ale kad duos! Su didžiausiu triukšmu atsi
darė durys, ir pradėjo velniai griūti, kaip akme
nys nuo kalno. Visi baisūs, šlykštūs, viens už kitą 
bjauresni. Viens drūtas, pilvotas, kitas šlubas, 
kuprotas, trečias raguotas, kumpanosis, čia vėl 
vienašnenus. Visi uodeguoti, juodi, nagai, kaip 
grėblio dantys. Pats vyresnysis tokia šlykštynė, 
kad akys pačios užsimerkia.

Visą tą siaubą nustelbė Petro nusistebėjimas. 
Velnių būryje pamatė jis paną, tokią pat juodą. 
“Kas gi tai būtų? Nejaugi ir moteriško pavidalo 
rtsirado velnių? Niekad nesu matęs ir girdėjęs... 
Bet ji žmoniška ir ne tokia šlykšti nei baisi. Iš 
tikrųjų, keista."

Tu-'do ji pana, išvydus Petrą, irgi nustebo, 
I " pradžiugo. Nors ją velniai visaip
U;rr<;)ė ir ruk. \ bet ji spėjo sušukti:

— Z m gan :ad tu šiąnakt iškentėtum čia, 
v-'-i ’ar- be1 i. iškilt*; mano dvaras prakeik

tas ir mudu susituokę galėtumėm gyventi!
Tuo metu su vėtrom, su kauksmu ilėkė muzi- 

kantai. Vieni velniai čiupo tą paną šokinti, tąsyti, 
kiti puolė Petrą draskyti. Visaip jis gynėsi, ken
tėjo. Bet vieną akimrką užsimiršo, nebeišturėjo ir 
suriko: “Lįskit į maišą!” Artimesnieji velniai 
tuojau šmurkšt, šmurkšt ir belendą. Tolesnieji su
griebė paną ir lėkt. Ji sudejavo: “Dabar Vėl dvyli
ka metų turėsiu kentėti. .. Tu mane pražudei !”

Viskas rūmuose nutilo, nuščiuvo. Tik Petras 
j nė pagalvot apie miegą dabar nebenori. Jis krim- 
; tosi, jį tūžmastis apėmė. Vaikščioja po kambarius 
ir niekur ramios vietos neberanda. Pereis, pri
eina prie maišo, paspardo, paniurko, pamindo tuos 

Į velnius ir vėl kaukši skersai, išilgai. Nuolat girdi 
(graudų merginos balsą: “Tu mane pražudei!”

Plaka jį tas balsas, ir jis pats pliekia save: 
“Štai tau senas, išbandytas kareivis. Kovojau su 
įvairiąis priešais, nebįj'ojau net mirties, o dabar 
štai — vienos nakties neiškentėjau. Juk galėjau 
net numirti, kad išvaduočiau ją! Čia buvo pras
mė, o ten? Dėl ko gi aš tep daug kariavau ir 
numirti galėjau? Kad lazdų, kad vyresniųjų bijo
jau. .. Žinoma! Nes čia, kai tikrai reikėjo savo 
valios, nė maž neparodžiau. Vėl dvylika metų tu
rės kentėti. .. Ne, taip nebus! Eisiu į patį pra
garą, sumaišysiu jį visą, surasiu ją! Iš paties Liu
ciferio nagų išplėšiu! Tegu tik prašvinta. Ir sa
kyk kam nesakęs: galėjau išgelbėti žmogų, o da
bar — pražudžiau P

Pasiryžimas sutvirtėjo, išeitis surasta — at
slūgo ir sielograuža. Jis aprimo ir paryčiu užmigo.

Kai nubudo, buvo šviesu ir vėl triukšmas. 
Apie ii sukinėjosi žmonės. Apsiblausęs pamanė, 
kąd vėl velniai ir vos nesuriko: “Lįskit į maišą!” 
Staiga susilaikė, nes daug moterų pastebėjo.'Pasi
rodo, buvo grįžę ponai su tarnais ir tarnaitėmis.

Visi stebėjosi, kad jis čia iš vakaro ir gyvas 
dar pasilikęs. Rrądėjp klausinėti, kas čia dėjosi 
naktį. Ponai papasakojo, kad toji pilis velnių ap
sėsta, o kodėl — jie nežiną. Daug žmonių, esą, pra
žuvę. Kai tik pradedą temti, visi turį pabėgti. 
Grįžtą tiktai išaušus. Taip ir vargstą jau seniai. 

(Niekas negalįs pernakvoti ir niekas neišmanąs, 
Jkaip čia padėti.
i Petras užtikrino:

— Daugiau nebebijokit: bus ramu ir svąru! 
Didžiuma tų velnių štai šitame maiše. Dįalis pa
bėgo, bet tikrai daugiau nebesirodys!

Nudžiugę poųai labai garbino Petrą. Tuojau 
paliepė tarnams paruošti gerus pusryčius ir pasi
kvietė jį drauge. Siūlė visada čia pasilikti, žadėjo 
iškaršinti toje pilyje. Petrąs aiškinosi:

— Dabar negaliu. Gal vėliau, jei pasiseks ir 
gyvas išliksiu, Turiu kelionę...

— Toli kur keliausi?
— Oi, toli ir sunki kelionė. ..
Ponas nusistebėjo:
— Bet kaipgi keliausi, jei arklių niekur ne

matau?
— Aš jų nė neturiu. Einu pėsčiom.

— Tolima kelionė ir pėsčiom?
— Taip jau iš mažens papratęs.
— Na, mes patvarkysim kitaip!

-r Ponas paliepė lekajui, kad pasakytų arkli
ninkui, tegul tasai atveda rinktinį žirgą ir tinka
mai pabalnotą. Pats pasišalino į kitus kambarius. 
Grįždamas atnešė geroką maišelį auksinių. Duo
damas Petrui pasakė: !

— Čia tau už didelį patarnavimą.
Petras prisirišo visą savo mantą prie balno ir 

užsėdo. Žirgas eiklus, žarija — tik laikykis.
Vos išjojo, tuojau kilo didžiausias galvosū

kis: kas dabar daryti su tais velniais? Kaip pri
versti juos, kad būtų paklusnūs ir padėtų išva
duoti juodąją paną? Laužo, suką galvą.

Staiga girdi: cinkt-tąukąt 1 ki^M-taukst! 
Linksmai, gyvai dainuoja kūjis su priekalu. Pasi
rodė, netoli pilies besanti kalvė. ■ “A-a!”- — be
matant sumetė. '• ;

Prijojo ir įėjo. Paišini, atsiraitoję taukši kal
vūs ir gilelis. Padėjo tą maišą apt ugnies, ir sako 
kalviui: '

— Dumk, aš noriu pakaitidti. Už dirbą hus 
tau užmokėta. / ;'7’7 ;7 "'7’:

— Kai aš dumsiu, tavo maišas sudegs.’ 
t. — Ale tik dūmk! r v?, . ey■■ * % -* 5 4- . * w w 47 J-\ * ; *- , ' • • r - • \

(Bus daugiau) -7; '
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MOTINOS KAPAS LIETUVOJ

Dr. Jonas F. Mažeika
DJXS. — DANTŲ gydytojas

4600 W. 103rd Street ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS-“ 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

— Lietuviu Pensininku Sąjungos 
narię susirinkimas-pobūvis įvyks ge
gužės 19 d., trečiadienį, šaulių na
muose, 2417 W. 43rd St. Bus meninė 
programa, vaišės ir dovanų paskirs
tymas. Mieli dalyviai yra prašomi at
nešti kokį daiktą dovanų paskirsty
mui. Pobūvio ir vaišių išlaidoms pa
dengti nario auka $3. Valdyba

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

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted SL, Chicago, IL 60608

keliai, kad būt tavo žvaigždėti— 
negaila buities akmeninės.

Jei žemėje dargana siaučia 
ir žiaurūs aplanko ją vėjai, 
mūs brolių belieka vien 

griaučiai —
neLūslcite, brangūs arėjai! 

Paskelbkime pasauliui teisingą 
mes sąvo degančią valią! — 
Juk mūsų krūtinės nestinga 
drąsos nugalėti nevalią.

Mylėkime savąją šalį, 
kas vargstančių verksmų tik 

girdi.

SYDYTWAS iB CHIRURGAS

fltadcfrag 4retet«rite

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

SUSIRINKIMU už žmones prarasti net širdį.
Butkų Juzė..

(Iš knygos “ŽEMAIČIAI’*)

KARČIAI APVILTAS

Tarp didžiųjų gatvių didmiesčio 
vieno,

Randas kapinės nuo senų laikų,
Ten ilsisi, miega ramiai sau per 

dienas,
Malosios motulės brangūs
' palaikau

Daug vėjų pūtė rytų,, vakarų, 
Baltijos jūra apsiputojus šaukė

DR. FRANK PLECKAS baisu!
Vieni išėjo, kiti atėjo plėšti 

tėvynės,
Griauti, naikinti, kas mums
? taip brangu,

OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SE1B UTIS J 
INKSTŲ, PŪSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 p^net, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 774-2S80, 

, RsĖdeaciiss t»l«U 445-5545

Daug kraujo ir ašarų buvo 
išlieta,

Patrankų garsai nuaidėjo . . .
Nejaugi, mieloji, tu negirdėjai, 
^Perkūnas dievaitis ir tas 

sudrebėjo.

Beržas kaimynas jos kapą 
daboja,

Akmuo prisiglaudęs tyliai
■ sudejuoja, ~

Tik samanos želia ir akmenį
• kloja,''

Negrįši, negrįšį, mamyte, 
brangioji!

Gražieji Tytuvėnai - Žemaitijos vasarviete
Tytuvėnų bažnytkaimis yra už 

astuonių kilometrų, tiesiai iį 
šiaurę nuo Šiluvos.

Tas vietoves jungiąs kelias ei
na per didelį mišką, kuris Ty
tuvėnus supa iš pietų ir rytų, o 
Šiluva lieka to paties miško pie
tiniame pakraštyje. Dėlto ir sa
koma, kad tie miesteliai esą kai
mynai.

Tytuvėnai yra mažytė vieto
vė: bažnyčia r keliolika sody
bų. Tačiau plačiai yra žinoma 
savo gamtos gražumu.

Tą gražumą sudaro: aukštos 
kalvos, gilūs slėniai, miškai ir 
keturi ežerėliai.

Kiti du ežerėliai vadnasi Gy-v 
lis ir- Epušis. Jie lyg mėlynos 
milžinų akys tyvuliuoja, apsup- 

‘ ti miškais apsaugusių kalne
lių. .

Dėl savo gamtos gražumo, 
Tytuvėnai laisvoje Lietuvoj bu
vo mėgiami, kaip rami patrauk
li vasarvietė.

Ir pasiekti* Tytuvėnus,patogu, 
nes jie netoli geležinkelio.

L I A U D-I E S....D A I N A

Didžiausias iš jų yra Gauštvi- 
nis- Tai jau ne ežerėlis, bet tik
ras ežeras. Tik jis kiek atokiau 
nuo Tytuvėnų, uė kelių kilome
trų nuo jų į šiaurę.

į Gauštvinio vieną galą įteka 
šimšė, o iš kito galo išteka Du
bysos intakas Grįžuva.

Ką siela myli, 
Drauge gyventi, — 
Man būtų miela 
Vargų bakūžėj 
Staklės duksenti, 
Arba 
Ratelį sukti.

Vienas amerikietis iš Califor- 
nijos, atostogaudamas pietinėje 
Prancūzijoj, Atlanto pakrantėj, 
pirmą dieną lyjant jis neiškėlė 
'ko,os iš viešbučio.
Aitrą dieną taip pat lijo, o tre

čią dieną taip pat. Ketvirtą die
ną amerikietis klausia viešbučio 
patarnautoją;

— Ką tai reiškia? Ar pas jus 
kasdien lietus lyja?

— Oh, ne! — atsako tas pa
tarnautojas.— Praeitą žiemą tu
rėjome apsčiai x sniego.

KINIEČIŲ PRIEŽODŽIAI

g Dievu mes pasitikime, visi 

kiti privalo mokėti grynais.
® Kas laikosi griežtos nuomo

nės, visada klysta.

® Tamsta turėtum būti lanks
tus savo pažiūrose.

S Stiprūs ir kartūs žodžiai 
rodo, kad ginamas silpnas rei
kalas.

KNOW YOUR HEART

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA |

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE jį
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2633 W. 71st Street ”
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telet 476-2345

r HĖ1PVOUR JiEARL FUND

Kad su tavim,
Pranė

PERKRAUSTYMAI ŽEMAIČIŲ ŽEMEI 
laime įstengtum žydėtiKad

krauju tave laistau krūtinės;

ANTANAS OŽYS

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
■TO BE OBSERVED JUNE 1-7, 1980 BECAUSE...

Prostatos, inkstų ir šlapumo^ 
takų ehirurgijac 

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 3371Q 1 

TeL (813) 321-4200

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS; Tai. 925-8063

Gyveno Stroud, England

Mirė 1982 m. gegužės mėn. 9 d., sulaukęs 54 metų am-1 
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Viešintų vis., Morkūniškių kaime.

Paliko nuliūdę: žmona Pearl, sūnus Dennis, dvi dukterys 
‘— Sonia ir Amanda, brolis Albinas, jo žmona Virginia (gyv. 
IChicago, III.) bei kiti giminės, draugai ir pažįstami Anglijoje 
ir Amerikoje. Lietuvoje liko sesuo Janina Starkienė su šeima.

Drauge gyventi, 
Man būtų miela, 
Sriaunoj’ upelėj 
Gijas skalauti, 
Ar žolę^
Pievęje piauti. !!

 VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

LTOJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1
Aikštės automobiliams pastatyti

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE osteopathic 
PROFESSION DURING 

THE 1980'5.SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vedėja — Aldona Daukut 
T»l«f.: 778-1543

Apdraustas parkraustymaa 
Iš jvairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3766996

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

transliuojamos iš mūšy sfudiįot 
Marquette Parko.

r I
V "v 
c

*'-4 90 PERCENT OF 
Alt D.0.1S ENGAGE 
tN PRIMARY GARE 
MEDICAL PRACTICES

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, O. 60Ė29

RAOUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ms Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
VVLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
oerduodama vehausių pašau Urnų 
žinių santrauką Be to, komeata
rai, muzika, daįnos, ir Magdntės 
Palaką. &ią programą veda Stepo
nas ir VWenflm Minkai Biznio 
reikalais kreipts j Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502* E. 
Breed way, So- Boe* on, Maist. 02127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuviškų knygų ir lie

tuviškų doramt

VIENERIŲ METŲ SUKAKTIS

MARIJ A SMILGIS
(Ragai tėvus — RAMANAUSKAS^ '

Gyveno Clicagoje, Aštuonioliktos gatvės apy 
linkėję. Mirė 1981 nt gegužės mėn. £ 31 va#, po
piet, sulaukusi 58 metų amžiaus.

Paliko nuliūdę: sūnus Vytautas, dukterys — 
Birutė. Regfrra, Kristina ir Vanda.

PriHaaeė Lietuvos Dukterų draugijai.
Mūsų brangiai mamytei atminti ir pagerbti 

Mišios š.m. gegužės mėn. 16 d.bus
12 vai. Tėvu Jėzuitų koplyčioje.

Nuliūdę lieka: sūnų*ir dukterys
_----- -- ? v..?

PROVIDES 
PAT1EŪTS WITH 
AN ASOCU DIMEN
SION OF TREAT
MENT. ’

$.©.'$ PRACTICE 
HOLISTIC MEDICJNĘ, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

LOCATED IN 
MALL TOWNS 

AND RURAL AREAS*

NARIAI:

Uaisvių 

^aidstavių 

fKrcktorių 
Ajosiacijef

AMSULANW 
PATARNAVIMAI

'■ * <

rURIMB .
j! KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
<! DALYSI.

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
I (LACJtAWICjQ

E VVllol SXXEET KERubbc 7*1211
Į il(>28 žrtJUTUVVKST HIGHWAY, raJo* Hilu, Į1L 174-4411

S®. HALSTED STREET Tet YArda 7-1111.

BUTKUS - VASAITIS
1448 3% 50th Av«, Cicar^flL T<: OLympic 2-1H1

PETRAS BIELIŪNAS
4748 So. CALIFORNIA AVE. ' TeL: LAfayrtta >-347|t 

. * '
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K. BARONAS

LEIDINYS TEISEI I MAŽĄJĄ 
LIETUVĄ GINTI

siškai tiko išspausdinti ir kitus 
s du straipsnius. Nors jie ir ne
turi tiesiogin’O syšio su Kušne- 
rio reikalu, bet vienas jų yra' 
tikras h’mnas gimtajai žemei, o j 
kitu gnštama į Mažąją Lietuvą. 1 
Pirmasis dalykas yra jausminga Į 
ir vaizdinga indėnų vado Seatt
le kalba, kokia jis 1858 metais 
atsakė Amerikos valdžiai G— 
pas'ūlyrro nupirkti jo giminės 
žemę. Tai tikras himnas žemei, | 
su kuria yra suaugęs žmogus- > 
Antrajame straipssnyje ’ 
žindinama su
Heinriche Gerlacho knyga “Nur 
der Name blieb’’, kurioje rodo
mos didelės simpatijos senie
siems prūsams. 4

Dar spausdinama Algirdo A. 
Regio kalba Klaipėdos krašto 
atvadavimo sukakties proga, Ma 
žosios Lietuvos tarybos 1918 m. 
aktas, kuriame\rekalaujama tei
sės prisijungti prie Didžiosios 
Lietuvos, 1918 m. Tilžės dekla
racija, paaiškinimai prie žemė
lapių, kurių trys yra įjungti į 
knygą susirašinėjimas su “Ai
dų” ir “Naujienų” redakcijo
mis.

(Tęsinys)
Po to didesnio straipsnio-aGa-1 

kymo dr. P. Rėklaičiu’ spaus
dinami kelių asmenų teigimai, 
pasisakymai dėl Kušnerio vei- 
kalo(J.Kuprionio iš “Nepriklau- 
somos Lietuvos”, V. Banaičio, 

? kurios buevo skaitytas, prsta
tant Kušnerio knygą Čikagoje, 
kv. “Dirvos”, P. M. iš ‘Tėvy
nės Sargo”)- Ska’tytojai su šia 
knyga dar yra gavę palakiais I 

: lapais porą tok;ų pasisakymų 
jrie buvo buvo išspausdinti “Lai
svoje Lietuvoje").

V. Ž. toliau spausdinamame 
straipsny “Dabarčiai ir ate čiai 

: (lietuviškų žemių sienas be- 
sprendžiant)” svarsto, kodėl 
maža kas tesidomi Lietuvos s'e-

• nų kluasimu, nurodo, kurios da- j
• bar kitų valstybių valdomos te
ritorijos turėtų būti sugrąžintos 
Lietuvai, ir papasakoja atsimi-

• nim-ų apie vokietį aukštą parei
gūną, kuris nacių laikais pava
žinėjo po mūsų kraštą ir pakei
tė ligi tol propagandos sufor
muotą nuomonę.

Atrodo, kad šioje knygoje vi-

T R U M

BUTŲ. NUOMAVIMAS
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI. .

įvadą knygai parašė ir pasisa
kymų dėl Kučnerio studijas są
rašą sudarė pats redaktorius 
inž. V. Žemaitis, "Mažoji L ėtu- 
do h mes proį. .P. L Kvšnerio 
Studijai pasirodžius 'Parųošė inž. 
Vincas Žemaitis. Iliustr., 112 
psl. su 3 istoriniais žemėlapiais. 
L. Mišk. 5. lediinys Nr- 7. 1981. 
Ka:na 4 dol., pašto išl. 1 dol..

(Iš Neprikl. Liet. 1982.III.17)

Namai. Emna — Pardavimui
UAL K ST ATI FOR SALI

dėl I

J — Romo Kalantos su'idegini- 
supa- , mo minėjimas. Jsu 10 metų, kAi 

1978 m. išleista Lietuvos herojus Romas Kalanta

. RIAL I4TAT1 FOR SAL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAI8. '

. DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: t .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZASAŪSKAS, Prezidento

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

žuvo liepsnose. Jo mirties de
šimtmečio minėjimą ruošia R. 
Liet. B nės Marquette Parkd 
apylinkės valdyba. šeštadierų, 
gegužės 15 d., 12 vai. padėsime 
prie Romo Kalantos paminklo 
šv. Kazimiero L'etuvių kapinėse 
gyvų gėlių vainiką. Sekmadienį, 
gegužės 16 d., 10 vairTyto prie 
parapijos bažnyčios pakelsime 
vėliavas ir su vėliavomis daly
vausime iškilmingose Mišiose. 
Po pamaldų, 11 vai. 30 min., pa
rapijos salėje įvyks minėjimas. 
Paskaitą apie Romą Kalantą 
skaitys prof. dr. K. Ėringis. Me-

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

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

RIMTAI APSVARSTYK IR APSISPRĘSK.

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

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

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

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

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

6) Ar pritari, kad jaunimas būtų mokomas

ninę dalį atliks solistai A. Gied- minklo šv. Kazimiero Lietuvių 
raitis bei ~V. Liorentas ir muzi
kas A. Jurgutis. Kviečiame visus 
iškilmėse dalyvauti Auka $3.

Valdyba

— Cicero Reg. LB Apylinkės 
piknikas įvyks š.m. gegužės mėn.
16 dieną Vyčių salėje, 2455 W.
47th Street, Chicago, Ill. Pra- 
džia 12 vai. dienosi Visus kvie
čiame dalyvauti. Valdyba

— Muzikas A. Jurgutis pa
skambins M. Čiurlionio kūrinį, 
solistai A. Giedraitienė ir V. Lio-

| j rentas padainus solo, laike Romo 
L Kalantos minėjimo, kuris įvyks 
į gegužės mėn. 16 d. 11 vai. 30 
J min. parapijos salėje.

I — Dr. K. Eringio paskaita 
ji apie Romą Kalantą bus'paįvai-
Itrinta specialiu eilėraščiu, kurį 
|[ paskaitys stud. Ramunė Tričytė.

{ Paskaita - įvyks gegužės mėn;
Į i 16 d. 11 vai. 30 min. parapijos 
ĮI salėje, .laike Romo Kalantos su- 
ji sideginimo dešimtmečio minė- 
Ijimo. -
I ; ■

i I — Dr. J. Adpmavičius pasakys
IĮ kalbą prie' Romo Kalantos pa-

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA :

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY .
INCOME TAX SERVICE -f " : ’

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 rt

2 po keturis, medinis, Brighton. Parke.

kapinėse gegužės mėn. 15 dieną
12 vai., minint Romo’ Kalantos I1

, $39,500. Savininkas duoda paskolą.
— Union Pier, Mich., Lietuviu 2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas.

■p. ! . . / 72-ros ir Campbell. $39,000.Draugija saukia savo narių susi- 72-ros ir Campbell. $39,000.
rinkimą šin mdn aemižės 99 A 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga- nnkimą s.ų m-tų gegužes — a, ražas $17;600 pajamų. Arti 64-tos

z* zs 4- rs I 17/a IZ n • v'iršeštadienį, 6 vai. vakaro, Kalai
čių vasarvietėje. Valdyba

— MAIRONIO, Tautos žadin
tojo, 50 metų mirties minėjimas 
rengiamas' š. m. gegužės mėn. 
16 d., sekmadienį, 3 vai. po pie
tų, Jaunimo Centro didžiojoje; 
salėje. Kalbės poetas Stasys} 
Santvaras (iš Bostono) ir kun. 
dr. Pranas Gaida (iš Toronto, 
Tėviškės Žiburių redaktorius)'. 
Meninę dalį atliks solistai Roma 
Mastienė ir Algirdas Brazis, j 
akompanuojant muzikui Aloyzui . 
Jurgučiui. Į minėjimą įėjimas Large log cabin style, 4 bedroom,.fire* 
laisvas. Visi kviečiami daly- {Plac?- 3.wooded lots plus .Private

C J (irbmrriata!v tumishAn
vauti. Po’ minėjimo, J.C. kavinė
je dalyvių pabendravimas. Ben
gia LST Korp! Neo-Lithuania 
(Chicagos padalinys).

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

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto ribų

HOUSE FOR SALE
MICHIANA, NEW BUFFALO, MICH;

beach. Completely .furnished. 
$98,500. Stop 39.

Tel.: (616) 469-0996

f

Moteris yra graži, būna tik 
tuomet,kai jinai stovi' prieš veid-

atsverti šim- 
organizacijų A %

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

elektroTTrengimai * 
PATAISYMAI 

Turiu Chicanos miestu lukfla^ 
Dirbu-ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai Ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

- 4514 S. Talman Ava. 
TaL 927-3559 -

DĖMESIO
62-30 METŲ AMi VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui iirtomoMlic 
Liability apdraudinjas paSsiaiu-

> kims. Kreiptis:
A. LAURAITIS ’ •

4445 So. ASHLAND AVB, ;
TeL 523-8775 j < i

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

r ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

Pirdarmia ir Taisymu

*

iš okupantui 
palankių vadovėlių, lankytų Kapsuko kursus Vilniuje ir už
augtų pilnais okupanto pataikūnais? ' j '"'

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

8) Ar pritari, kad saujelė vienos grupės frontininkų1 tūri 
teisę diktuoti visos išeivijos veiklai, o šimtai tūkstančių liku
siųjų” turi klausyti jų komandos?

9) Ar tiki, kad šie rinkimai bus “demokratiškiausi iš pačių
demokratiškiausių” ir. sukurs labiausiai deipokratiiię išeirijos.^ .. 
santvarka ? ’ .

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

JAV R. Liet. Bendruomenė

. JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ
■ LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

M

t

I

&

“LIUCIJA’ .
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.' 
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio- 
pradžios iki II Pasaulinio karo? 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

TaL RBpvHlc 7-1*41

^Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus J ?

P. NEDAS, Archer Avtnw, 
Chicago, lit’

K

&

t?

& Taip pat daromi verti

ttOlįį W. JSHi St

619 puslapių, kietų viršelių knyga

HOMEOWNERS POLICY

40642, - 424-M54

M. ŠIMKUS.-;

• ; Notary Public •
INCOME TAX SERVICE ' V

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
imai. giminių 

iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 
šymai ir kitokie blankai.

Advokita* -

GINTARAS t. čEPtNAS
Darbo ratodot: nuo 9 raL ryt* 

□d 6 raL vak. SežUdienl nne 
9 “aL ryto £ki 12 vai d. 

Ir pagal fuMtarima.
TU, 776-5IM arte 77M1W

2*41 We*t <3rd Strw*
CUeare, HL IO«2f
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Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

"KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

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

SOMt CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tmiSSMW DXmMr

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
jadėti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šleista . knyga su legališkomis 
ormomis:
Knyga su formomis gauna, 

na Naujienų administracijoj*

IF YOU PRIVE AT THE
speed

THE RfGRT LANE ALL YOU NEED , 
f OR MINOR ITCHES

AND RASHES. *




