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PORTO L
Iškilmės prie Romo. Kalantos paminklo

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse |
Romas Kalanta, 1972 m. ge- kartu. Kaip butų buvę gražu,' 

gūžės 14 d., šaukdamas “Laisvės kad kalbėtojai prie šio paminklo 
Lietuvai!”, susjdegino prie Ope-|būtų buvę išeivijos jaunimo at-1 
ro's rūmų. {stovai, bet ne vyresniųjų.

Marquette Parko Reg. Lietu-1 Mano prašymas jaunimo orga-. . 
-r>„„ j—a u tz„i—nizacijų vadovams liūtų ,kad se

kančiais metais, Romo Kalantos ’ 
auką minint, minėjimas būtų i 
rengiamas visų išeivijos organi- 

j zacijų kartu. / I
I Mano . vizijoj, kad prie pa- ‘ 
minklo plevėsuoja eilė jaunime^ 
organizacijų vėliavų, kuriose! 
įrašytas Romo Kalantos šūkis j 
“LAISVĖS LIETUVAI!”; kad ’ 
jaunimo uniformose, .ant kruti- j 

^nės žiba irgi tas pats jo sūkis j 
“Laisvės Lietuvai!”; kad tuo šū-1

ZAMBIA 
Lusaka

vią Bendruomenė R. Kalantos 
žuvimo 10 m. sukakties prisimi
nimui gegužės 15 dieną pasam
dė autobusą ir. vykome į kapi
nes. Kiti nariai suvažiavo maši- 
nbmiši Iš viso (dalyvavo virš 100 
asmenų.- ; ' ‘ '

12' vai. gražia įvadine, kalba 
pirm’ninkas Ig. Petrauskas pra
dėjo iškilmes^. Vąlštybihę vėlia
vą 'prie parniūktai atnešė V.,Ko- 
žfca; 6 tautinę p. Adomaitis. 
Pudšnų tautinių ąpalvųUvaipiką 
prie: paminklo padėjo tautiniais klu būtų užbaigiami Visi suėji- 
iiūbaiš' pasipuošbšids ponios A.- mai?ir minėjimai. Tas Romo šū- j 
Vaičiulienė1 ir A; Gūštaf; ' / ' 
4 Pirm, Ig. 'Ptettauskas pakvietė 
dr. j. Adomąyičių pasakyti pa-' 
gridinę kalbą (Ji spausdinama 
Naujienose) .-'Kan. V; ZakjBraua- 
kas sukalbėjo mąkįį.uįKl Ka
lantą ir žnyiįsiųs kovoje^Hž 
vyftėš'- lafcvę.; Šukattėjo- 

ATJievo Angelas” ir sugiedofdm 
“Marija, Marija”. Iškilmės baig
tos Tautošhimnu. C » i. ’
' Pirrti. Ig; Petrauskas priminė, 

kad minėjime dalyvauja ir prčf. 
dr. K. . Ėringis, kuęįo paskaitą 
girdėsime gegužės 1B d. parapi- 
jbs'šaiėje,;U^'C-. 1

visions gausiai susįrin-; 
kusįemš ^nuoširdžiai už- 
drfyvaviįti^minėjime Tautos he- 
rbjauS ijblhb Kalantos. ’' 
C. Genutis'ir kiti fotografai pa
darė nuotraukų. - 

v;.-į.f;--ck : .< ■
Igno-Petraųskp baigia- •' ' ••• ^^'0 -g^ilgą .pokalbė-;“adieni brinko 57 metų am-

• jimą) su muziku Jurgučiu: Jis -žiaus Milką Planine, buvusių 
< Dėkoju dr.1. Jonui Adomavičiui p tvirtina, kad visądieną nesitrau* komunistų partijos pir-

už tokią -puikią kalbą. Ta proga -kia nūo^.telefono, nes visą laiką mininkę, premjerės pareigoms, 
norėčiau padėkoti it šaulių Są-' laukia skambučio nš Valstybės Pirmą kartą Jugoslavijos istori-|bĮt° stulpą ir pramušė keturių 
jungai, kurios pastangomis ir departamento, nes prašė sekre-(joj nioteris išrinkta premjerės pėdų skylę. Nelaimė įvyko netoli 
lėšomis atsirado šis paminklas,' torių-Haig kreiptis į Sovietų vai- pareigoms. Hannibal miestelio.
_• • v. . I j— 1 ' J'__  • ' - !■ ■

kis turėtų pasidaryt! visuotinis, 
šventas.' Į

K. P

A. JURGUTIS NEŽINO 
ŽMONOS LIKIMO.

CHICAGO^ 1(IL Muzikas 
Aloyzas. Jurgutis 'jau. praleido., 
aštuonerius metus Amerikoje, Į 
bet iki šio meto'jis negali gauti 
leidimo žmonai ir dukrai išva- 
žiuoti iš. rusų pavergtos Lietu
vos. Jis^žino, kad jo žmona .metė 
dar^ą /Vifijihįę, ,lsva ’̂vd į 
Maskvą,.; apšiltojo' pas ^Lakaus- , 
kająįir.Lartu-'su kitai? penkiais 
Sovię^{'piliečiais, negauįftapciais 
leidimo" išvažiuoti, paskelbė, ba
do Ji yta'p^širyžusi ba
dauti rgaus'. < te^ifruįJ įšva?
žiucįti^ v:

Gegužės. 17 d. Chicago; Tri-

jungai, kurios pastangomis ir Į

prie kurio ir mes šiandien turi-> džią. kad duolų leidimą jo žmo- 
me progos pravesti šias iškil- nai Marijai Ir dukrai Danai iš
mes. ■ •

Baigdamas, norėčiau pareikšti
dar porą minčių, kurios veržiasi

važiudti iš; Sovietų Sąjungos.

iš mano krūtinės: Romo Kalan- savo laiku Veneroj buvo didelis 
tos auka buvo ne veltui paaukcL vandenynas.
ta. Pavergtos Lietuvos jauni-! 
mas, nežiūrint visų baisiausių

1 okupanto bausmių, savo veiks
mais per tris dienas rodė pasau
liui ir okupantui, kad jie prita
ria Romo aukai, kad jo šūkis 
“Laisvės Lietuvai!” dega jų šir
dyse.

Tik man skaudu ,kad laisvėje 
augantis jaunimas to jo šūkio 
pilnai neįsisąmdnina' Norėčiau, 
kad .išeivijos jaunimo vadovai I 
rimčiau pagalvotų apie Romo 
Kalantos auką. Kaip būtų gražu,: 
kad šis minėjimas būtų buvęs

KALENDORIUS

Gegužės 18: Venancijus, Bitė,
Erdvilte, Būklė, Sugaudas. ( ' |

Sarrfė teka 5:28, leidžiasi 8:05.

Oras šiltas, debesuotas, lynos
žr gali griausti. U,- ---- ---
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SOUTH 
AFRICA

Johannesburg

Pietų Afrikos premjeras Botha atsilakė daryti bet kokias1 nuolaidas 
juodžiams, kad nekiltų badas, kaip kilo Mozambike.

Dalis juodžių vadų su tokia politika sutinka.

JUGOSLAVAI IŠRINKO MILKĄ
PLANING KRAŠTO PREMJERE

JI TUOJAU SUDARĖ 28 NARIŲ KABINETĄ 
IR IŠDĖSTĖ PARLAMENTUI SAVO PLANUS

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos parlamentas, ilgai aptaręs 
susidariusią politinę padėtį, sek-

koinpartijos pirmininką. 57 metų 
amžiaus Slane Ddlanič, buvęs ar
timas Tito bendradarbis, paskir
tas Vidaus reikalų ministeriu.

buvusių
— Smarkus Mississippi upės 

vanduo keleivinį laivą trenkė į

Milka Planine, gavusi abiejų 
i parlamento rūmų pilną pasitikė- 
Ijimą, sutiko būti premjere ir.’slclllu 
' tuojau pasiūlė patvirtinti 28 po- į gąsnj

— Saudi Arabija naftos vamz
džiams tiesti turėjo samdyti už
sienio darbininkus, nes jie pi-

: Mokslininkai nustatė, kad ,Ti pa.
reiškė, kad ji vesianti nepfiklau- 

j somą užsienio politiką, kaip pas
kutiniais metais ją vedė marša
las Tito/ Ji^patarė niekam ne
laukti jokių didesnių pakaitų, 
nes jų nebus.

B?ndys išspręsti ekono
mines problemas

Milka Planine pareiškė, kad 
didžiausią dėpnesį ji kreips į Ju
goslavijos ekonomines proble
mas. Ji yra įsitikinusi, kad Jugo
slavijai krašto ūkis yra pati 
svarbiausioji problema. Ūkio rei
kalai ilgus metus kankino kraš
to gyventojus, krašto apsaugos 
reikalus ir visus valstybinius 
planus. Milka Planine yra pasi-i 
ryžusi Iaip tvarkyti visus krašto| 
ūkio reikalus, kad visame kraš-1 • . , te pagerėtųūkio ir prekybos 

’ reikalai. ;
Krašto apsaugos ministeriu ji 

pasirinko admirolą Branko Ma- 
{ mulą, buvusį Jugoslavijos štabo 
j viršinuiką. Jis yra 60 metų am- 

.j|liaus energingas žmogus.
Užsienio reikalų ministeriu ji dėlės bendrovės JAV-se nusuka 

parinko 61 metų amžiaus Laza-25 bilijonus dolerių, kuriuos tu
rą Mojsovą, buvusį Jugoslavijos rėtų sumokėti mokesčiais.

vavo Europos Bendrosios 
rinkos atstovų posėdyje, kur 

buvo svarstomi prekybos 
su Argentina santykiai.

— Saudi Arabijoje yra 7 mi
lijonai gyventojų, bet mili
jono jų — užsieniečiai..

— Gyventojų surašymas rodo, 
kad JAV gyventojai mėgsta kel
tis į šiltesnes vielas. Daugiausia 
amerikiečiai keliasi į Kaliforniją, 
Arkansas, Texas, Floridą.

— Saudi Arabijoj skaityti gali 
kainavo $337.

— Lenkijoj maisto kainos pa
kilo 128.7%.

— Billy Graliam, negalėdamas 
pateisinti Maskvoje pasakytų 
žodžių, aiškinasi, kad jis visa 
tai pasakė, vadovaudamasis Bib
lijos dėsniais. -*

— Centrinėje Kinijoje kilo la
bai didelės audros, kurių metu 
žuvo 330 žniemių. Hong Konge 
taip pat iškrito'daug Ketaus.

— Nustatyta, jog kasmet di-

KAPITONAS ĮSAKĖ JŪREIVIAMS
J ŠOKTI Į VANDENĮ

BRITAI RENČIASI VARTOTI JĖGĄ ARGENTINOS KARIAMS 
IŠKRAUSTYTI Iš FALKLAND SALŲ

LONDONAS. Anglija. — Bri
tų karo lėktuvai sekmadienį ap
šaudė siu Argentinos transporto 
laivus, transporto sąsiauriu ban-

BRANIFF SKUNDŽIA 
AMERICAN AIRLINES

DALLAS, Texas. — Braniff 
> viceprezi- 

t dentas Sam Coats pirmadienį 
viešai pareiškė, kad American 

j Airlines prezidentas Robert 
i Crandall visą laiką kenkė Bra- 
! niff bendrovei, kol jai padarė, 
300 milijonų dolerių nuostolių.

džiusius permesti ginkluotas pa- bendrovės vvrcsnvsis 
jėgas į vakarinę Falkland salą. > - - -
Britų lakūnams pavyko užmesti! v; - •-
kelias bombas ant vieno laivo ir1 
sukelti gaisrą. Britų lakūnai. 
matė Argentinos karius, šokan- < 
čius į vandenį iš degančio laivo. I

Abu britų lėktuvai pakilo iš Crandall turi įsitaisęs specialų 
Hermes lėktuvnešio, apšaudė , kompiuterį, kuriuo sekė Braniff 

sąsiauryje rastus , Argentinos į įudėjimą ir gaudė šios bendro- 
transporto laivus ir laimingai ( v^s keleivius 
grįžo į britų lėktuvnešį. Argen-Į c.ran(J^] pareiškė, kad į tokį 
timečiaipaskelbė, kad dujų lai-; kaltinimą jis kol kas nieko ne- 
vai vežė maisto atsargas saloje j atsakvsiąs, nes jis nevertas atsa- 
įškeltiems kariams, bet nutrūko ■ kyn)0 Jeigu bus kas n()„s (Iaro. 
radijo ryšys su abiem laivais. ' Ina tejsruej Įa(]a American Air-

Britų gynybos ministeris John !Iinss miell> noru sutiks atsakyti 
Nctt pranešė, kad ąrgentiniečiai į i bet kur! ia> metamą kaltinimą, 
betfeikalingai atidėlioja savo ka-j Coats pareiškė, kad (.ardall 
rių 'atšaukimą fš Falkland salų. Įofis€ buv0 padaryta 300 miiijo- 
.Ąęgentjniečiąi alidėljoja ątąaų-; P- -rd&ierių nuostolio-,, braniff 
kimą, o tuo. tarpu reikalauja, bertdrovei. “Mes •’trauksime jį

teisman. Fisa me tikri, kad teis- ikai! britai prįpažintų suvereni-
nes Argentinos teises į Mąlvinu !Inas sumą mums pripažins, 
salas. Britai buvo pasiryžę Į JjK patrigubins. Kai gau- 
laukti iki praeitos savaitės pa
baigos. Laikas jau praėjo, o Ar-

i sime $900 milijonų, tai ekono- 
j minės bėdos neturėsime”, — 

gentina dar neplanuoja atšaukti1 Parciškė Coats, sužinojęs apie 
savo karių. Crandall atsakymą.

JARUZELSKIS RACIONUOS
VAIKŲ DRABUŽIUS

VARŠUVĄ, Lenkija. — Vy-į Tuo tarpų argentiniečiai laužo' 
riausybė paskelbė,, kad nuo Jie- blokados nuostatus, siunčia į sa-. ........... .. . . . . • Britai jau iškėlė žvalgus ko
pos 1 dienos visoje. Lenkijoje ;las maištą Jr. karo medžiagos, bose salų vietose, apžiūrėjo pa
bus racionu6jamj .vaikučių dra-. -Le sako, kad maistą siunčia ir > krančius ir negalės laukti, kol 

Generolai, priėjo įsitiki'- 3ąjų gyventojams; bet britai ži-'. _ ‘ ~ ‘ \ _____
kad vaikų' drabužėliai j no- Į<ad salų gyventojai buvo ap-j tūkst. karių į Falkland salas, pa

bužiai.
nimo,
brangiai'kainuoja, o pinigas ik-.' sirūpinę maistu ilgam laikui, 
bai reikalingas, todėl generolai Jeigu Argentinos kariuomenės 
susirūpino' mažučiais. Iki šio vadovybėneatėmėišsalųgyven- 
meto lenkai pajėgdavo ir pačiais j maisto, tai jis tuo tarpu šininkas Malviną salose gen.

generolas Galtieri sutrauks 40

reiškė min. John Nott.
BUENOS AIRES, Argentina.— 

Argentinos ginkluotų pajėgų vir-

jiems dar nereikalingas. 
Vietoj ieškoję planus,

saugiau atšaukti savo karius iš j salose nėra. Britai gali bandyti 
Falkland salų, Argentinos prezi-1 tuos žvalgus iškelti, bet tuo tar- 
dentas, generolas Leopoldo Gal-j pu Malviną salse jų dar nėra.
tūri sekmadienio rytą pareiškė: Į Britai gali bandyti savo karius 

Jrigu britai neprižada tar- į iškelti, bet jiems teks susidurti 
tis apie Argentinos suverenines su Malviną salas kontroliuojan- 
teises Malviną salose, tai britai; čiais argentiniččiais, — pareiškė 
turės kautis su 40,000 Argenti-Į gen. Menendez.
nos karių, pasiryžusių mirti už j Kol Jungtinėse Tautose tebeina 

lių. Tu bateliu kainos iaip pat 1 'S. • su britais- “ hriKi
h.,. J,. ' P'^.denio f.slt.cr, part.s-. neturėtų le.sės pulti Ar«entlnos

kunas aiškiai rodu, kad su argen- transpc'rto laivų, vežančių mais- 
tinieč-.ais nėra jokios vilties su-hą salą gyventojams. Bet jeigu 
sitarti, nes j e atidėlioja britu britai nesilaikys susitarimų, tai' 
reikalavimus ir ruošiasi kovoti, argentiniečiai p«i.ks ir 
Britai ilgiaiįpasltarimų m a! įdė
lios, bei pavartos jėgą argenti lėktuvai, 
niečiams iš Falkland salų iškelti Menendez.

sunkiausiais karo bei bado me
tais vaikučius šiltai ir švariai 
aprengti, bet dabar generolai 
panoro šitą reikalą patys tvar-

Naujai paruoštas planas sako, 
kad kiekvienas Lenkijoj gimęs 
vaikutis turės teisę į metus gauti 
1 potas kojinių ir vienerius ba
tus. Generolai patyrė, kad Len
kijoj vaikučiai jau neturi bate-

bus pasakiškos, nes zloto vertę 
generolai, visai nuvertino.

— Lenkijos kariškių vyriau
sybė patarinėja moterims dau
giau taupyti, nurodo kuo vaikus 
maitinti ir aprengti.

Menendcz pirmadienį pareiškė, 
kaip ; kad jokių britų žvalgų Malviną

Her
mos , nuo kurio pakyla britų 

pareiškė generolas

Britai saugo
saugo Comddoro R»vadavia aerodrome stovinčius savo lėktuvus.

“Hermes” paviršiuje stovinčius lėktuvus, o argentiniečiai
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Laiškas Naujienoms
Gerb. Redaktoriau!

HARTFORD.' CONN., APYGARDOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, šokusi 1957 m. birželio 30 d. Pirmojoje Lietuvių Tau 
įStii^^jų. šventėje,'Cliicagoje. ■ * _ . Vadovė buvo K. Marijošienė.

rėš. -j , , -?: .
Ž^^^Įt'įrappuiiiu tčarkyki- 

niės; d|riWrt&--patys,' n^udingitS

Naujie
nas", bet kai gausių liepos mėn. 
truputį nuošimčių, tai Jums atsi- 
iyginsiu.

ROMAS KALANTA - DVASINĖS 
GALYBĖS SIMBOLIS -

Męš. turimi, 
kaip blogaš', 
jii-agarui,.^ 
prakaito S4 
•Tėvynei -jĮM 
Įefis nesudaroRovėsi p meą jin-Į 
Valome didžią: gėrio sr^ve’-teketi,» 
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veido ;kruvino-. prakaito.! a šus* 
nuSluost}ttik31Įisų kalbos neturi’?

.>.^3~ 

jlih; mato mūšų. a^iįŠ* jt>: kalbų | .. _
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prasidės , tikra mdsii veikli. >
‘ Č £*>. - —

į & ’V N »■ -• • * **-V v ’ į'"

' £eūp pąt nekreipėme 'deme-i no; S sSye. 
šioį pęgląJšiąsBėg'ėdes,, 
uętuviskSĄi'is glKBus* jprisivaiši- 
įiųšips, | - -u *
kunio, Lietuvoj laiiyekpiupaTus.j remkime-labsi^^ihkibse' sąfygi

Triekąs negirdėtų EV gięjų ‘ 
dzių"burnoj ima, kad još būtų už- 
glušintos. / '
„ ■; Pagarbos; įaukijūę tik .iš gar
bingų. dili ienų;. Tik į gėrblftgų

Okupantai ir jų pa 
ši haiiiai suncrinib.

jaturtJoKs, ne

— ALksikoš keleivinis auto
busas Toluca srityje paklydo 
nuo šlapio kelio, nukrito 90 pė
dų gilunion, užmušė 13 keleivių 
ir 24 sužeidė

iŽr&fe&š niumš duetas gė
^eųęsii a ritins> nTžš į

ir valstybės laisvai, žmoniškai 
tvarkytų savus reikalus,

Šios ir šie tremtyje R. Lietu
viu Bendrunienėš atstovės ir at- Žlėrgisk6WŲs'..Nuo, jtĮ'atšityėrki-; 
s_ovai su savais svečiais ir vieš- tnfe ir dar, ėnėrgmgia’u eikime 
niomis tauriausių nusiteikiinų Kalantos pūrčdyht m’umš-keliu, 
kupini, šiuo gyvų gėlių vainikii pasiarrkojant darbu, ,o ne šneko-' 
išreiškia nemeluotą įvertinimą mis Tėvynei Lietuvai. Mūsų ddr- 
tavo, Romai, neapsakomai ‘dtdin-’ baųgėriūr turį, ta-ip šėnkię kšd 
gos aukos. Tu, Romai, atsisakei 
s-vo š rdies veiklos, idant tėvy
nė gyva išiiklUj, idant jai kančia 
palengvėtų, idant tėvynainiai 
onergingiau, tiksliau, sėkmin-

nai išnešė karstą, susodino ar
timuosius į žinybinį autobusą 
ir be jokių stabtelėjimų — 
skubiai į kapus, kur nuošaliau
siame pakrašty, kampe prie 
pakriaušio, jau buvo paruošę 
duobę. Visas užsakytas maši
nas, važiuojančias į laidotuves, 
autoinspektoriai stabdė ir grą
žino atgal.

Prie kapo KGB ir milicijos 
pareigūnai duobkasius ragi
no: tik greičiau, greičiau! 
O norėjusius padėti gėlių ant 
kapo ir vienu kitu žodžiu atsis
veikinti su velioniu milicija 
vijo tolyn arba gaudė ir kišo 
Į mašinas. Jokio Susikaupimo, 
jokio atsisveikinimo.

Nors saugumas labai slėpė 
visus įvykius, apgaudinėjo 
žmones, gąsdino ir vaikė juos, 
bet žinia apie įvykius žaibu 
pasklido po visą Lietuvą. Pasi- 
piktžnę vis nauji būriai ėjo su
sideginimo vieton, Į namus, 
prie kapo . . . įsiutę saugumie
čiai visai prarado savitvardą. 
Miesto sode padėtas gėles pra
dėjo metyti, trypti kojomis, 
kišti į šiukšlių dėžes, grubiai 
stumdyti ir gaudyti atnešančius 
gėles.
. Dar kiek metų iš pasalų 
buvo fotograf uojami visi 
ateinantys prie kapo. Dedan
tieji gėles buvo tardomi, me- 
.ami iš darbo, institutų, repre
suojami . . .

Ėjo metai, žiūrėk vienas ki
tas grįžta iš kalinimo vietos už 
R. Kalantos pagerbimą,. .. tęsti 
studijas; grįžti į pirmįkštį dar
bą vilties nėra.

Praslinkus 'keliems mėne
siams po’ tragedijos, tėvai su
skato rūpintis paminklu. Bet, 
visos jų pastangos atsimušdavo 
į "tarybinius pareigūnas kaip į 
sieną. “Negalima, kreipkitės 
kitur“, o iš ten dar kitur . . 
ir taip aštuonerius metus! Kur 
lik nesikreipta, kur tik nėra-’ 
syta: ir miesto vykdomajam 
komitetui, miesto vyriausiam 
dailininkui, ir aukščiausiosios' 
valdžios instancijoms Maskvo
je. Tai „per didelį plotą^užsit-

nė įriebą ant žemIS pept Tenki
no, ne vienas jū ®gaBbAdąĮThiti- 
gu ‘ jietapo*': 'TogSI kreipkime 
syarbiąįišią.: dėriięsįy savos aš-: 
menį’)^šuvisųomėninimąsu- 
žmo^ip^mąį, šuiiėjuvįninią. Tada 
impsų š^kaį ,^is musų lakais, tik 
tada-jų'šųšįlaiisiinė šitokiuose 

" ? 2 ~?£ S^uviąkoje veik
loj e ;BėxJ?^y.ęrgfų iširtų. eEsėnoše. 
Dabar, ^aiųntoš^iiMbotiriėfe aki- 

j vaizdojeį.:ryzkini^ 'risi: iki vie- 
r^č^^ij^i3šu'sd^ni, 

Deglašiąs .'įrėdęs.,kiūripsįvąįric^ąi šelpftč.žĮriŠkiilsTe :vv- 
nėjėtJ^č^riftHintiėjr-lįetuviai 

įvširidįšai- ęnisa fiėtayiš-į prbfeą^alal - ■ šavil pajėgumu

vėrėt“, tai, “nugriaukit išmū
rytą tvorelę“, tai .kodėl akmuo 
rausvas?“, tai .kodėl iškaltos 
liepsnos ir kryžius?“, ir taip bę. 
galo. Atmetė 6 projektus. Mo
tina neatlaikė tokio tyčiojimosi 
ir susirgo, gydėsi senatorijoje.

1980 m. ^buvo pastatytas 
standartinis akmuo — pamin4 
klas su standatiniu užrašu, pa’- 
šven tintas VilijampoĮ^^ij^ga, 
dalyvaujant R-^Kšlahtos tė
vams bei artimiesiems. i

T. Šaknys 
(Iš Europos. Lietuvio)

; ROM0 Kalantos SUKAKUS 
ų - itfea >51
ko nuo* Rotrio/’Ke&fctižs
gi niuro Karmo^mfcrto sodelyje

TA tylenę j ė si
jS?GVub Ifs

SaukSftitfs p^Hsaultdi
gelbėkite ;Lietuy4v padėkite išši 
la’svifrttt* -

clevyniėAKBiet

rssįgartd^š ^avergihio mašinos, 
bątėisKc viejį prOtėštą shside- 

Torfeį jibnis kėlė 
s$net jd jAvdn’įfš. pArcigŪ- 
ffffl Vj^iKė įncinan^įu 
K{n$h ^Ypvin eitis pi
nąnrįttVezr jnnjci/bn.
, R. KjTąnlos laiddtūvės boVo 
hifniatytbs 16 vai. Dviein va- 
lart(|onv anksčiau (14 vai.) 
pėsknJkjm atvažiavę pareigū-

y S, pa r eigų tinkamu a t likimu. 
Tada lietuviškoji visuomenė, o 
ne vien pavieniai jos nariai, pasi
leis į tikrai veiksmingą veiklą 
savos Tėvynės naudai.

Ačiū tau/Roniąi, už paskatą 
mums visi ei n s šti\5pžaū griebtis 
Tėvynes Ir tėvynainių naudai 
veiklos, šitokia paskata ir yra 
liksiąs pinsų.čia dabartinio susi
būrimo. Tvėrėjau, suteik Romui 
ir vi šiems už tėvynę pas Tave 
nMkelitvusieniš ąliižbią Yamybę, 
o mums visiems teikis talkinti 
nuoširdžioje; tikrai žmoniškoje 
Tėvynės naudai veikloje.

Raulis žino, kad pk nei^saifemąi 
rilhlos asmenybės žtnogųs pajė
ga savanoriiku MxlTes

'F < -** • W
i lakūno sulaikymu . taurinti gy
vėsiams. Tokių asmenybių hi- 
•ipti tauta gyViios, neš .afemeny-

taartttftaš Tfera fizinė jėga 
augaūmas. Tai. kilni^USi'd’, Tie- 
kaincjama ir rečiausiai pasTtai- 
Yant igyvėūiffte SUka. Ačiū 
Romai, už ją. ' Į

Tauri asmenybė turi 
švarią sąžinę

Bf-ancūzų išmintis mums yri-, 
diena, kad nėra pašąuly nūnks- 
‘e^iės pagalves u£ švarią sąžinę. 
M&Įicihiškai tariant, švarj sąži
nė yra tauri, žmoniška asjnėpy- 
bė. Ji tokia yra, kitais žodžiais tą 
>atį sakant Alk raL kalant iškabą 
ivarinti munis talkins tavęs, Ro
mai, prisŽninfiAž^, pagerbimas; 
prie tavo ši^tfpjiiind kapo mū- į 
sų čia susirinkimas. ..Tavoji atįka L 
mus visusjikhsjaš gys’tišJįiątęi-r 
goja dirbti Tė/ynžs ir nĮKšišk^ 
gerovei ręikfeiiĮ^i',
r savęs i^lz^dalif.'.E^AwSa ša-; 

vęs išsiža^ėjįnto>
me. gėrio fe: mites nfc*p^d5frd.i 
Nepadi dinš&i&JtAnęš,’’JęĮįJt tį- j 

: '-iau - vięnk J
mės, , kitam; Mal^s;

-mūsų nepltsi|tekį mus.:TddėI-M^i 
Aalantos ^Vaizdą tegul 
>us išjudi^ tiki"

’, . >, . - • j* -**<■ 1

t naudįr
Tėvynei i

Kad. ir 
mą- iries 
tie .per aguonos 
-tėsime 
džiui. (Ji 
mūsų TėvyAęSiž

Kito gerovei pasiaukojimas — didžiausioj 
žmoniškiausios asmenybės išraiška, 

(Žmoniško gyvenimo tiesa)
Tvėrėjo prieglobstyje bssiran-. plakimą sulaikytų. Kuo gražįąd- 

dąs mūsų Tėvynės išskirtinasai, | šio ant žemės riekio įgyvendini
mui, tu, Ronjai; saybš, gyvybės, 
nepagailėjai. - Nuoširdžiai, dėką-; 
jame tau už tokį kilnų tavosids. 
žmniškiaūsids -asmėnj-beš pašĮ- 
reiškimą. • . ■ ;. ) ’■ f ■■

Dabar dar girdime sayo širi 
dyje ir kol gyvus/mus lįięvąs 
laikys, girdėsime js liepsnų ap
imtos tavos krūtinės aukščiausio'

šik’ėitę į 5^31? kurie vien 
kitiems^ darotg ;pavesdinėdavo- 
me — imsmies: patys. Tai bus 
fefa fctSviena kelionė

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 
TONAS /iDOMAvICIUS. M. D. T

Gal galėtumėt patalpinti ma
no poros, sakinių rašinį.

Čia noriu šį tą pasakyti apie 
fusų kalbą Lietuvoje.

Išmokti bet kokią svetimą kal
bą yra neblogai, nes j uo dau
giau kalbų mokėsim, tuo mums 
bus geriau.

Bet viena reikia, tik mums ne- 
nutautėti, o tai galima padaryti, 
kai namuose kalbėsime su savo 
vaikais ir tėveliais lietuviškai, 
skaitysime lietuviškas knygas 
ir laikraščius.

Kaip mano a.a. tėvelis saky
davo, mums dar esant mažiems 
vaikams, kai mes buvome gimę 
Latvijoje:

“Kai įžengsi per namų slenks
tį į vidų, tai turi kalbėli lietu
viškai, o kai išeisi lauk per 
slenkstį, tai galime kalbėti kaip 
patinka”.

Ir mes tokių būdu visi užau
gome lietuviais. Ir dabar mano 
vaikų vaikai irgi lietuviškai 
kalba.

. Aš nusiperku
bet kai gausiu liepos

<smenų‘4^st^)as kreipkime dė- sius, tėvynainius. Savu 
.’fe^.^At^^r^kiniės/pagakgar- džiu mokykime vaikus remti 

jt^y^nėje likusį 
^ruatt^. Tai bnš mūsų veiklos 
tęstfnūnSaš. ; .
- ; Ęad ŠK Wtčsų susibūrimas Ka- 

Sifišų v^Cfe&i ^^^/JSitos rarifeneje akivaizdoje ne- 
liktį- vien botago pliaukštelėji- 
mu yaiirfenš paviršiuje, mes visi

' tam 1 prieš-

nepalyginamasai kankiny, Ro
mai! Tau dėkingi, tavais nusitei
kimais gyvenantieji čia susirin
ko ,idant žmogui galimu būdu 
tau padėkotume ir Tėvynės ge
rovei savas jėgas sustiprintume 
iaip^ kad bent dalele pajėgtume 
tavajam Tėvynei pasiaukojimui 
panašėti.

Po žymiausio žygdarbio savo į patriotizmo išraišką, girdime tži-' 
gyvenime, po savanoriško ir tra- vp,muihš ir Tėvynei teribtojanta 
giškbs Tėvynei ir tėvynainiams palikĮą\įšaką: ’‘LAISYeS'^IJĘ-; 
aukos. Tvėrėjas, tikime, globoja; VAI!” Tai nėra moziškasT)eka- 
tave, Romai. O mes čia tau dė-.Uogas,, bet vfeninfeliš ir pąlš 
kbjame, tavo žygdarbį savais , syarbiaūsiąs lietuviui ir .kiękvįe- 
darbais vertiname ir stengiamės (nani ant žemės gyvenančiajam 
sava veikla tapti vertais tavos darbų, planas: dlrti idant tautos 
aukos.

Pačiame gegužiškatne žydėji
me, pačiame gražiausiame, ener- 
gingiausiame savo gyvenimo pa
vasaryje, tu, Romai, atsisakei 
tolimesnių savo planų, si kių, 
veiklos ir gyvavimo, nes turėjai 
savyje didžiausią siekį, kiekvie
nam lietuviui gyvybiškai svarbų 

•— turėjai nusiteikimą kenčian
čiai ir iš niekur pagalbos nesu
laukiančiai Tėvynei kuo veiks
mingiausiai padėti, nors t "ji oa- 
galbe^tavo vienintelės širdies

yi
■1 "■ -



M. GEL2INIS

NUOMONIŲ PAPILDYMAI
(Tęsinys)

2. Dr. Balys dėl Mažo.iss 
Lietuvos apimties

džiauninkai esą vėlesniais Is 
kais j Maž. Lietuvą insifilira' 

- stbėgėliai iš Did. Lietuvos, ši 
vokiečių tyrinėtojų kryptis yp 
tingai sužydo, kuomet jai bes 
lyg’niai pritarė lietuviai Būg 
Salys ir Ivinskis. Už šitokią p

Mūsų Alg. Gustaitis mieliausiai 
ndiėtų Mažosios Lietuvos vaka
rinę sieną bent iki Vyslos nu
kelti. Tam priešingi profesoriai slaugą Būga susilaukė vokieči
Ivinskis ir Salys įkandžiai aiš- padėkas — jis galėjo’ įnirti vo
kindavo, kad Maž.: Lietuvos gy-' k škoje ligoninėje. Ivinskis p 
ventojai lietuviai nėra autochto-; rašė vienąm savo draugui, kj 
nai, bet vėlesniais laikais iš Did. ’ jo disertacija, kurioje ji> pala 
Lietuvos į Ordino valdas insi- kė ostforšerių Maž. Lietuv 
filtravę albėgėliąi lietuviai. Į apgyvendinimo tezę, esanti p

Lietuvos vyriausybės atstovai j senusi. Bet visi supratome, ka 
1919 m. Versalio taikos konfe- dėl darbo sąlygų, jis jokių k 
rencijo’je rėmėsi Karaliaučiaus 
Albertinos universiteto rekto
riaus dr. Bezzenbergerio 1882 
metais paskelbtais “Die lilau- 
isch-preussische Grenze” (Lielu- 
vių-prūsų siena) duomenimis.
Išeidami iš jų, jie reikalavo at-, sėsli” ir studijuoti Maž. Li 
skirti trylikos Šiaurės Rytprūsių, vos praeitį.
t y., Mažosios Lietuvos apskričių '• 
nuo Vokietijos ir juos prijungti 
prie Lietuvos. Atrodo, kad mūsų

rėkei jų negalėjo padaryti. Ki 
taip reagavo dr. Antinas Saly 
Jis, ir iš Vilniaus grįžęs, vis da 
kietai gynė savo, Maž. Lietuve 
apgyvendinimo vaizdą, ir kitai 
galvojantiems siūlė “kelnes pr

Ten, kur istorikas ir kalbi 
kas neįstengia išryškint prae:

[J* lt lU-itLUVvo. ZiliUvlv, K.d.U IIILISU -t a • I-,.-*, . . . . .. ’ T , i krašto gyventojų, kartaisprofesinis istorikas dr. Jakštas , . to„iACoVnfi ;r ^nil

St.Petersburg, Fla.-3
BALFo sėkminga gegužinė

« •

Liūdnas, monotoniškas būtųj 
pensininko gyvenimas, jei neį; 
būtų draugijinės, visuomeninės* 
veiklos. Nebūtų ir sėkmingos; 

' draugijinės veiklos, jei rieatsiM

Kun.'St. Yla. pasakyčiau, yra 
pradininkas kun. L. šimučio nu
šalinimo iš ALTo ir Draugų. Be
rods, kai marijonai pardavė 
Hinsdale farmą ir seminariją, 
tai ir kun. dr. A. Juška dalyvavo 
marijonų generolo sutikime, ku
ris išvežė milijonus į Romą.

Tcliaupsina kun. St. Yl, jo; ir dirt*-’
auksinio kunigystės jubiliejaus 
proga, bet tikrai yra ir tamsių 
iišėlių. Prof. Brazaitis, prof. A. 
Maceina ir Co’, frontininkų dig- j 
nitoriai sujaukė katabkų visuo
menės veikimą, įsteigdami fron-į 
tininkus, kurie viską stengiasi 
užgožti...

čių veikėjų tam prakilniam dar
bui pasišvęsti. Žinoma, ir jeigu 

", neatsirastų pakankamai rėmėjų.
I 1982 m. gegužės mėn. 6 dieną 
Seminole, gražiųjų palmių ir

I pušų parke, prie ramaus ežerė- 
j lio įvyko BALFo St. Petersbun- 
! ko skyriaus išvyka - gegužinė.. 

Noriu priminei vieną suvažia- Svečių suvažiavo’ gausus būrys, 
vinių amerikiečių zonoje, kuria
me aš buvau delegatas iš anglų 12,30 vai. gerb. prelatas Jonas

su tokia Mažosios Lietuvos pietų 
siena ir šiandien sutinka.

Bet ne dr. Balys! Jis, mato
mai, pasirėmęs savo etnologinių 
tyrinėjimų išdavomis, paskelbė 
aname 1948 m. Mūnchene išleis
tame “Aidų” 18-e numeiyje, 
348 psl., tokį sakinį:

“Lietuvių daina, nuo amžių 
skambėjusi Baltijos pajūryje 
tarp šventosios ir Karaliaučiaus, 
darė įspūdžio bei įtaks ir čia at- 
slbasčiusiems vokiečiams”.
' Šitame sakinyje dr. Balys pa

skelbė tris pagrindines, nepakei
čiamas; t fesas:

■: 1. Mažosios Lietuvos pietinė 
siena buvo prie Karaliau
čiaus.

- 2. čia, reiškia, ir Samioje nuo 
amžių gyveno lietuviai.

, 3r Vokiečiai buvo vėlesniu lai
kų į Jfaž; Lietuvą atsikėlę 
(atsibastę) kolonistai.

, 3. Dr, Balys dėl Mažosios

Lietuvos gyventoju

! Dėl pačių seniausių, suprask 
pirminių, Mažosios Lietuvos gy
ventojų yra praeityje daug pa-'

logai tautosakos ir senų dain 
pagalba gali giliau praeitin pra
regėti ir aiškesnę būklę paduoti. 1 
Taip ir Maž. Lietuvos tautošsakos j 
tyrinėtojas dr. Balys vokiečių j 
ostforšerių tezių gordišką maz-i 
gą savo darbų duomenų kardu 1

' perkirto ir aname “Aidų’’ nume- į
ryje> 319 puslapyje, taip iąšė. į ylos gyvenimo apybraižą ir 

Čia lietuviai, kaip senieji to ; paliaupsina jo asmenybę.
■ krašto gyventojai, išdidžiai ir su ą. noriu paminėti 1958 metų 
j panieka žiūrėjo į įvairius vėles- ąj.yn kongresą, kuris įvyko 
nius atsikėlėlius, germanų kolo-. Bo5įone. Chicagos Katalikų Fe- 

' deracija delegavo į kongresą dr.
1 V. Šimaitį ir K. P.
j Išvakarėse Krikšč. Deniokra- 

' i tai ir Katalikų orgaįįįzacijų de- 
, ir melodija liko grynai legatai susirinkome '‘piiS.tarirnui

j j ™ ° • dė] kongreso’ programdš^Teri da- (prieš vadovavimą kongresui.. Po
lyvavo vyskupai, vienuolynų jo, su S. Sužiedėlio ranka para- 
dignitoriai ir pasauliečiai, iš vi-' syta pavarde, pdnia Keblienė ir 

vėl prabilo’ prieš" ALTą. Pirmi
ninkas L. šimutis pakvietė po
nią sėstis į jo viėtą įr išėjo nuo 
scenos. Nebuvo 'sekmadienį nei 

bankete, kur J. Kennedy pasakė

nistus..
Ir kiek toliau jis aiškina, kad 

krašto
“... liaudies daina ir savo žo

džiais, 
lietuviška, dar daugiau — maž
ti et u vis k a.. .”

Dešimt metų vėliau, lyg su
tvirtindamas savo žodžius, jau ■ so”vjr§ 70 asmenų 
minėtos knygos “Mažoji.. Lietu
va I”, : 
ir vėl prabilsta:

“Lietuviai, kaip senieji kraš- ’ mjninką L. Šimutį ir 
to gyventojai, išdidžiai žūrėjo jį 
atėjūnus kolonistus, nenorėjo - ; 2'
su jais bendrauti bei juos sekti,: 
kad ir jų tautosaka lietuviams 
liko svetima..

Prof. kun. St. Ylai auksinis kunigystes 
jubiliejus tamsiu šešėlių

Red. Pr.G. “Tėviškės žiburių” sitraukti iš ALTo pirmininko 
(gegužės 13 d. duoda prof. kun. j pareigų ir rašyti’* istoriją. L. ši

mučio vieton pasiūlė prof. St. Su
žiedėlį. L. Simutis atsisuko ir, 
ranka pamojęs,pasakė, kad St. 
Sužiedėlis dar pėrjaunas.

Ant rytojaus po sudrumstos 
ramybės, plenume buvo laukia 
ma stipresnių išsišokimų, i

Prezidiumą sudarė ALTo Ta
ryba. Pradėjo svarstybas. Prof. 
Vitkus, paprašęs balso, pasisakė

zonos. Prel. M. KrupavWua tron- j Balkil,nas skalbėjo maldą..Po to 
tininku rabinams pasakė: "Lie- i Prasi eJ" .P'e.tuS‘ aP' avlls>

. . . , . .... t tuojau prasidėjo artum pašnekėtu va atsistatys, turės politinę . J „x 1 ...... ,. . . j i- . šiai ir, žinoma, muzika, prie ku-partiją su religiniu pradu. Jus, . ’
e - • v • K T 1 • VtAo r¥ll\rA ftOllTDO IV Q11k TiY>1 55 O•

religinį pradą išjungėt . Jokios .
abejonės nskelia prelato’ pareis-Į 
kimas.

Mūsų vienuolynai pasinešė į 
klystkelius, jų spauda poliąup- Į 
sina prostitucinius romanus ir J 
daugelyje pasigendama to prin
cipingumo, kuris buvo Lietuvoj.

* * *
Likimas lėmė, kad, bėgdamas 

iš Vienos nuo paskyrimo į Veng-1
* riją apkasams, patekau į anglų 
zoną. Bemaž visą laiką buvau 
stovyklos komitetuose. Pirm.

• rios buvo galima ir suktinį ap-
j sukti. .’ • ,

l'ž sėkmingą paramą — dova-
* nas ir sėkmingą darbą BALFo 
1 valdyba tarė nuoširdžią padėką

‘fr'i svečiams ir veikėjams. Buvo pa- 
i dėkota sekantiems dalyviams: 
j ponams Pultdriams, p. Angelei 
Šukienei, pirm. A. Šukiui, p. Ja
ninai Binderienei, p. Teresei 
Liut'kienei, p. Emilijai Grušienei, 
p. Rožei Plepienei, p. Onai K i n- 

j durienei, p. Elenai Portulienei, 
1 p.p. Idai Ir Jonui Valauskams ir 

adv. B. Plokštis, inž. V. Liuima,1p’ -Lun«iui’ sėl™mgos lote- 
buv. Vilkaviškio gimnazijos P^edimą didi padėka 
inspektorius A. Samušis, J. Kaz- Pl,teko p’ Onai <^lvydienei, p. 
lauskas, gimęs Amerikoje ir Elenai Bakutiėnei ir p. Onai Km- 
baigės Vilkaviškio «žiburfo» ( Jurienei. Už piniginę dvaną - 
gimnaziją, ir K. P. p’ Adelei ^^ickienei ir p Punk-

i Bebūnant Montgomery stowk- i neJiei’y° už muz,k* ~ p; ^iriuL 
loję, 1945.XI.4 d. spekuliantai iš j TZ Svečių tarpe buvo klebonas 

a\ tfomhnr« u ! Kęstutis Butkus, kun. A. Stasys,

. ... . j Po trumpų įvadinį^ kalbų, už-
21-e puslapyje^ dr. Balys . pakalyje manęs sėdėjęs' prof.

! kun. St. Yla kreipėsi į ALTo pir-

VC11LUJU jjA dvi V J J c pa- . linu • •

sakyta, daug parašyta.. Iki Pirmo' Kas galėjo. aiškiau i 
pasaulinio karo vokiečių istorio
grafija sutartinai sekė dr. Bez
zenbergerio' tezę, kad pirminiai 
jos gyventojai buvo lietuviai, o 
vokiečiai — Ordino laikais pra
dėję atvykti kolonistai. . .

Tarp abiejų paša’unfe^^arų< 
vokiškieji ostforšeriai (Rytu Eu
ropos tyrinėtojai) pasuko prie
šinga kryptmii ir pradėjo’ įrodi
nėti, kad ne lietuviai, bet vokie- ’ įdomių ir mums įsidėmėtinų 
Čiai, po prūsų, buvo to krašto se- minčių apie Mažąją Lietuvą, 
nieji gyventojai, o lietuviai bau-( (Pabaiga) ;

ir gražiau' 
pasakyti, kad mažlietuviai buvo ‘ 
savo gimtinės senieji, t. y., pir-Į 
miniai gyventojai?

Baigdamas, noriu ir savo dis
kusijų partnerį, gerbiamą J.B.; 
prašyti pasiimti anuos “Aidus”: 
ir labAi atidžiai įsigilinti į dr. Jo-J 
no.Balio studiją “Tautosaka Ma
žojoj Lietuvoj”, nes ten, be vir-. 
šuje aptartų, dar yra ilga gija

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71ft St, Chicago, HL

■ rtrasnsGAi igpiuxnn receptai • fanntk mat sal> 
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2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 325-2787

Cosmos Parcels Express Corp. , E
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SL, Chicago, HL 60623 ♦ TeL 925-2731 I

- ▼. XALANT1NA8

; pagrindinę kalbą.
Beeinant nuo scenos, pasaky

čiau, 800 asmenų minia šaukė 
prieš L. šimutį. Į sceną atėjo 
poetas Tysliava. Padėjo $1,500 
savo skyriaus vardu auką ir 
šaukė: “šimuti grįžk, atidarykit 
langus, pravėdinkit salę!” Ta 
pati minia pradėjo šaukti: “Ši
muti grįžk, šimuti grįžk!” Bet 
L. šimučio nebuvo, nes jis išva-, 
žiavef į Chicagą — į ligoninę, nes' 
sukrėtė nervus. Išgulėjo dvi sa-_ u__,__ , * -x c*.vajįes i Hamburg mums ątveze iš StutĮt-

- ■ hofo išsilaisvinusį prdf. kun. St.
Buvo jaudinantis momentas, ’ Ylą. Mes viename.kambaryje gy- 

kai dr. P. Grigaitis gynė ALTą.. venome 18 asmenų. Komitetas 
Jis sakė: “Mes išdirbom ilgą lai- ’ policijai buvo palikęs vieną kam- 
ką lietuvybės išlaikymui, apsau- barį, čia laikinai apgyvendino- 
gojom jus nuo-išdavimo rusams, me. Mums nušvietė kacetą ir 
neturim neinamų, nei mašinų”., suminėjo nukankintus.

1 Dalyviai jaudinosi, nes L. šimu
čio nebuvo. 

* £ *

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

' Chicagos lietuvių istoriją
(1869 —1959 metai).

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

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

Inž. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

E 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.

. Raina $25. Kieti viršeliaL Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
1

iš tolimos Kalifornijos p. Alena 
Devenienė su dukra p. D. Babe
lienė, p. Milvidienė iš Šveicari
jos, radijo valandėlės vedėjas 
p. K. Kleiva, ,p.: Paleckas, Kent 
universiteto Liet, studentams 
remti būrelio vicepirm. Viktori-

Mano tetukė, dek. Povilaičio!Ja Jac°^n ir informac’3>i na’ 
šeimininkė, ponia Pavilčienė irjlys p’ r'x>nas- 
kitos ponis parengdavo valgį.! Iš vietos draugijinio gyvenimo 
Po dviejų savaičių išsikėlė į i veikėjų dalyvavo: Liet, klubo 
amerikiečių zoną. pirm. A. Armalis, BALFo pirm.

Prieš išvykstant, prisimini- Jobas Valauskas, Tautinės S-goš 
m ui padarėme porą nuotraukų, pirm. K. žvynys, šaulių Romo 
Čia jas noriu įdėti. Daug jau Kalantos kuopos pirm. A. Gudo-

i išmirę. 1 nis ir Tautos Fopdo Vilniškis.
I Profesorius savo įsijungimu;j Gegužinė, draugiškai besikal- 
į frontininkų .eiles, politiniam, °11 * ;v; vriumnc
kultūriniam, tautiniam ir net 
religiniam judėjimui įnešė diso
nansų ir išjungė senųjų lietuvių 
pozityvią veiklą su naujais atei-

, viais. K. P.

bant, užsitęsė iki vėlumos.

Žmonės su mažai smegenų 
galvoje, dažniausiai turi di
delę gerklę. * '*./

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, ureno :!r mokslų 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoS, 

j J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K. Čiurlionio, M. ŠHeikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir JL Varno

’• DAINŲ S VENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

> VIENIŠO ŽMOGAUS G Y V eNIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauso 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 32. <

• LIETU V1AKASIS PAMARYS, Henriko Toroo-Tamašauskf 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs Hekvip-nam 
lietuviui. Leidiny* iliustruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J voklefių kalbą. LabaJ 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

’• EAUM1S UMJE, rašytojos Petronėlės Orintaltės atri* 
minimai ir minty* apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik $3. * ■

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras-■ 
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

< SATYRINIS NOVELES, M. Zoečenko kūryba, 7. Vaklčla 
vertimai. 306 p*L knygoje yra 40 aąmojlngų novelių. Kaina gZ

Knygos gaunamo* Naųjienoc, 17W So. Halrted St, Chicago,

i
.4

I
.i?

I — Naujiena*, Cbv^ąo, g, ŪL Tu«*d*jr, May 18( 1962
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sigaudo, kur rašoma teisybė apie adrfetinio gyvėjimo 
tikrovę.

Rusai bandė įtikinti lietuvius, kad buvusieji kapita
listai buvę didžiausi išnaudotojai, bet letuviai greitai įsi
tikino, kad sovietinės karo jėgos, militarinė policija ir ją 
atlydėjusieji Andropovo vadovaujami saugumiečiai buvo 
ir tebėra didžiausi lietuvių išnaudotojai. Be bankuose 
buvusių santaupų, brangenybėms ir dokumentams laikyti *> 
nesudegamų banko dėžučių, užsienio valiutos, — viskas 
buvo išvežta pirmomis invazijos dienomis. Sovietų tankai 
pirmiausia šliaužė prie Lietuvos bankų.

Sovietų valdžios atstovai pirmomis dienomis tvirti- j 
no, kad niekas nesikiš į Lietuvos vidaus reikalus, kad I 
kraštas pasiliks nepriklausomas, kad Lietuvos piliečiai ir ! 
toliau tvarkys savo reikalus, bet pakaitos vyko žaibo j 
greitumu.

Prez. Antanas Smetona, įpareigojęs premjerą Merkį 
eiti prezidento pareigas, išvyko į Marijampolę. Atrodė,

niekina ir purvais drabsto nuo 
š’rdžiai dirbanč vis šauliškąjį 
darbą Centro V-bos narius ir 
Sąjungos pirmininką. Tai tas 

j pats asmuo, už kurį buvęs Gar 
bos Tefcmo prrmminkaš S-gos 
pMni|ntką (kėli žodfliai pasa
kyti nesuprantamai, A. PI,). 

Į Tai tas pats ašmuo, buvnisį Gar
bės Teismo pirm, sąžiningai į

to melagingus reportažus spau
don parašo. Tai tas pats asmuo, 
kuris, už datagiamėtę veiklą, ne
siderinančią su šaulio etika 
bei Liet. Šaulių Tretn. Statu
tu, kaip antai: nesuskaitomų tn- 
trygų pynimu, šantažu, šmeiž
to žodžfiu ir raštu, melagingų 
žiniti skleMimu žodžiu ir raštu, 
grąžinimu, fiziniu smurtu, šau
lio uniformos ’šniekfnimu ir 
taip toliau, buvo pašalintas iš 
Šaulių S-gos narių tarpo be 
teisės grįžti. Tai tas pats as
muo, kurį brolis Jokūbaitis, 
ka'p Kanados Šaulių Rinktinės 
kultūrinės stovyklos rengėjas 
svečiu pakvietė į kultūrinę sto
vyklą. Brolis Jokūbaitis Sąjun
gos pirmininko nekvietė, bet . šį 
asmenį pakvietė. Turiu pasaky
ti, kas šį asmenį pasirenka sa
vo draugu, tas nelinki nieko 
gdfo šaulių S-gėi. J

Ap;e tuos, kurie tą mano 
laišką taip atsidėjusiai platino, 
galėtume pagalvoti: na, tiems 
moralistams tikrai rūpi brolio 
Išganaičio garbė ir jie niekad 
blogo žodžio ant jo nepasaky
tų. Bet štai, tarp kitų . atįeina 

:ęįįėd4rpš: šedąvras<:pasirasytas 
šįapyvarde, Sems - šaulys, ir 
siųstas .yienjems.- iš, ^Hamiliono, 
kitiems .iš Toronto. Senas šau- 

“Perkūne dievaiti, 
užmušk ' Mflkovaitį”, jo ątsisu- 
kęš -viena'-ranka glosto,- o -kita1 
mūsa., (Salejė juokas, A. PI.). 
Vadirfas, tiems moralistams vi
sai* nerupi ką aš kada parašiau. 
Jiems tik rūpi man pakenkti.

Įdribti, kad šį anonimą ga
vęs S-goš Garbes pirmininkas 
pasipiktinęs Chicagon parašė, 
jog atvirai griežtai reaguosiąs, 
nes. tokie dalykai esą neleisti-

Sutinku -šu jūsų nuomone. 
Bet kai farm buvo pranfešta. kad 
šenas šaulys greičiau yrą To
ronte, jokios pažadėtos reakėi- 
j6s 'nesuJaiikeme. .

. Kaitas moralistas S Kaniadfos 
parašė: “Kaip tū šu tolįiii ką'ip 
Isganaitis gali dirbfiV*’ j ta’ 

-mus falsifikuoti. Tai tas pats] jaui atsakiau: “Jei Sąjunga bu- 
asmub, kuris, susidėjęs su buvu- tų perpildyta išgahaifiais, tai 
šio Garbes Teismo pirmininku, į tikrai būtų lengva dirb-

Naujienos aižu kasdien, iiszirtoiit 
aekznadieniuA Leidžia Naujiena Ben- _
DL<0Mce?T^. Chicuo,l kad iš ten bus planuojamas pasipriešinimas, bet hteko

iš to neišėjo. Prezidentas pasiekė sieną Žaliosios Srityje 
ir perėjo sieną. Antanas Merkys, norėdamas išskristi į 
Švediją, išskrido į Rygą, kur buvo suimtas ir išvežtas 
į Maskvą. Merkiui išskridus, premjero pareigoms ir už
sienio reikalų ministeriu paskirtas ptof. KrėVė-Mickeyi- 
čius, o prezidento pareigoms paskirtas Justas Paleckis.

Paleckis tapo prezidentu, Gedvilas — vidaus reikalų 
ministeriu. Išgaudžius pačius pavojingiausius okupanto 
priešus, Sniečkus pradėjo organizuoti “liaudies” seimo 
“rinkimus”. Kandidatai galėjo būti tiktai komunistai ar
ba pasiryžę su jais bendradarbiauti. Pirmame posėdyie, 
vietoj degančių valstybės reikalų, buvo įpareigotas Anta
nas Sniečkus, saugumo departamento direktorius ir ko
munistų partijos pirmasis sekretorius.

Prijungus Lietuvą prie Sovietų Sąjungos, žmonių iš
vežimai ir turtų grobimas ėjo visu smarkumu. .Pirmon 
eilėn buvo išvežami javai ir drabužiai Ūkininkams įsake 
prie kiekvieno javų vežimo pridėti dar muzikantą, paro
danti džiaugsmą.išvežant krašto duoną. Krašto alinimas 
ėjo dar ’didesne skale, kai Sovietų karo jėgos grįžo į Lie
tuvą antrą ka'rtą. Sūslovb. žinioje buvusieji, Sniečkaus 
kurstomi žudikai nuklojo visas ūkių, kaimų'ir miestelių: 
pakeles nužudytais lietuviais jaunuoliais. Jaunimas su- 
komunistėjo, bet tie vaizdai; matyti vaikystėje, iš' akių 
jiėms nėjo.

Romas Kalanta ėjo į mokyklą, norėjo tapti techniku, 
bet tuo pačiu metu negalėjo pakęsti Sovietų ginkluotų: 
pajėgų, policijos ir partijos jėgų išnaudojimo. Visi buvo 
pavalgę, visiems buvo prieinami praeities dokumentai,, 
visi galėjo pavieniai ar organizuotai planuoti ateitį, bet 
lietuviškas jaunimas to daryti negalėjo. Apie jokį orga
nizuotą darbą negalėjo būti kalbos. Liko tiktai organizuo
tas protestas. Jaunimas nutarė protestuoti Protestuoti 
taip, kad jo balsas būu galimai toliau išgirstas ir kad 
tuo pačiu metu būtų padaryta mažiausia aukų.

Kalanta ryžosi protestuoti, jis pasiruošė atiduoti 
gyvybę. Ją atidavė. Bet jo balsas nuskambėjo po visą 
pavergtą Lietuvą. Kaunan buvo atsiųsti biongolai pro
testuojantiems sulaikyti, bet deginosi ne tik Varėnoje, 
o ir Trakuose. Iš viso šeši lietuviai atidavė gyvybę, pro
testuodami.

Vėliausias ugnies protestas įvyko Rygoj. Kariuome
nės parado metu, kai mobilizuotas lietuvis turėjo prisiekti 
ištikimybę rusams, karo tarnybon mobilizudtas lietuvis 
aiškiai pasakė: “Aš netarnausiu rusams! Aš 'esu lietuvis 
ir prisiekiu tarnauti nepriklausomai Lieteuvai!...” .

Tuo tarpu užsiliepsnojo išėjęs karys ir ten žuvo.

Orderiu karts re iw.kjsg.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadlefilua, 
nuo 9 rak ryto Dd 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 11 tsL

Romas Kalanta — pasiryžęs kovotojas
Praeitą šeštadienį Igno Petrausko vadovaujama Mar

quette Parko Reorganizuotoji Lietuvių Bendruomenė pa
minėjo Romo Kalantos dešimties metų protesto ir mir
ties sukaktį.

1972 m. gegužės 10 dieną Romas Kalanta susidegino 
Kauno miesto sode, prieš Operos rūmus, apsipylė gazo-

- linu, sušuko: “Laisvės, Lietuvai! Laisvės, laisvės, Jai s vės 
Lietuvai!” ir paskendo gazolino liepsnose ir dūmuose. 
Jis sukrito ant grindinio, susisuko į kamuolį ir degė.

_ Degė jo drabužiai, svilo jo kūnas, kol atsirado policija, 
medicinos pagalba ir automobilis,- kuris apdegusį žmogų 
nuvežė į artimiausią Kauno ligoninę.

Daugelis manė, kad Romas Kalanta ten mirė. Bet iš 
dr. Ėringio pranešimo paaiškėjo, kad Romas Kalanta 
buvo labai apdegintas, tačiau jame dar buvo gyvybės žy
mių. Gydytojai stengėsi jį atgaivinti, išgelbėti nUo mir
ties. Jie tiek jį sustiprino, kad jis net prašneko. Jis tar-

- dytojams ir daktarams pasakė:
— Aš negalėjau kitaip pasielgti!...
Romas Kalanta mirė gegužės 14 dieną. Norėta jį 

palaidoti Kauno kapinėse, bet okupantas velionį išvežė 
" į greta esantį gimtinį kaimą ir ten jį palaidojo, kad Kaune
- nesusirinktų minia lietuvių. Ypatingai okupantas bijojo 

jaunimo minios.
Chicagoi prie šaulių pastatyto paminklo R. Kalantai 

gražiausią kalbą pasakė dr. Jonas Adomavičius. Niekad 
, daktaras taip laisvai, turiningai ir protingai nekalbėjo, 

kaip praeitą šeštadienį prie pasiryžėlio paminklo.
— Romas Kalanta yra lietuvių dvasinės galybės sim-' 

bolis, — pasakė dr. Adomavičius. Okupantas vartojo vi
są savo jėgą lietuviams pavergti, bet nei čekistai, nei 
žiauriausi stribai, .nei moderniškiausi kulkosvaidžiai ru
sams nepadėjo. Jie kontroliuoja lietuviškąją spaudą, kon
troliuoja visus laikraščius, suskaičiuoja kiekvieną oku
panto nepabrėžtą lapą, bet lietuviai okupanto spaudos 
neskaito, lapus išvogia ir leidžia nelegalius, okupanto 
nekontroliuojamus lapelius. Keli parsidavėliai padeda 
rusams kontroliuoti nelegalius lapelius, su rusų žinia 
spausdina “nelegalią” literatūrą, bet lietuviai tuojau su-

ir ugnį kūrena.
— Tėvai, duok ugnies!
— 0 kas per vienas tu toks stačiokas esi? 

Prašai, lyg tai būtu tavo.
7 O v 1 x

— Ar tai rekės dar žemai nusilenkti?
— Žinoma! Jeigu ne matai šitą kulbę, tai ;

ANT. PLEŠKYS ,

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS
■ SUVAŽIAVIMAS (1982.3,27-28) (

irgi tuo reikalu kŠis žodžjius 
. pasakys. (Gal tuos abu laiškus 

Kai sis įvykis' per eilę metų, reikėtų paskelbti spaudoje. Jie; 
uzinteresuotų asmenų buvo labai. įdomūs, parodo autoriaus 
pristatomas vienašališkai (Ša- dvasinį stovį ir pusiausvyrą, A.

> (Tęsinys)

-f “į.-, uzinteresuotų

leje vėl sujudimas. Š-gDs 
sušunka: “Prašau nurimti”, A. 
PI.), tartum tas laiškas būtų 
atsiradęs be priėžSsfies. Tikru- 
mbje tai buvo ilgų rriėlagingų 
ifi-try-gų padarinys. Ir kada 'pa
galiau pasijutau, kad ilgiau są
jungoje negaliu pasilikti, tai tą 
laišką parašęs buvau beišstojąs 
rs Sąjungos. Bet šviesios atfiiin- 
ties generolas Musteikis, su
pratęs kas čia darosi, mane su
laikė. Esu kantrus ir neapken- 
čiū neteisybės. Jeigu matau, 
kad kitam neteisybė daroma, 
aš ;iį užstoju. O kai mane pra
deda kas nekaltai perdaug 
stumdyti ir niekinti, aš atsišau- 
dau, kai kada skaudžiai. Taip, 
atsitiko tarp brolio Išganaičio 
ir manęs. Tikiuosi, kad brolis 
Isganaitis man baigus kalbėti jo ir savo vardu nevaržomas,

Bet kai po mano išrinkimo 
ŠąuĮ,i,ų S-gos pirmi ninku. 
1976 m.,' mudu su broliu Išga
nančiu susiėję susėdom mano 
bute ir išsikalbėję apie aštuo- 
if as valandas, išsiaiškinome ir 
supratome, kad • buvome vienb 
asmens sąmoningai kiršinami, 
mudu išsiskyrėme bičiuliais ir 
nuo to laiko nebesikėiteme blo
gu žodžiu- Jis mane pažįsta, ir 
mudu vienas su kitu sėkmin
gai dirbame. O. ar žinote, kas; 
tas niekšas, kir^ritojas /buvo? 
Tai . tas. pats asmuo, dėl kurio 
Garbės Teismo pirm, mėgino š. 
Vemgiansko liudininkų- parody-

ti ir S-goje būtų tvarka.
(Bus daugiau)

Paradas buvo nutrauktas, ištikimybės priesaika atidėta. 
Kalantos protestu užsikrėtė lietuviškas jaunimas, nes 
komunistinėj sistemoj susideginimas yra vienintelis bū
das protestui pareikšti.—-

— Kvaily, eikšen! Kaip kitąsyk buvo, aš pats 
žinau, ale tu man pasakyk, ko nebuvo.

j, Ir šitą prikalė prie tos pačios kulbės su savo
4 Šeriu. Pasilikusieji dar daugiau nerimauja. Nori 
’efti vyresnysis brolis, bet Petras sako:

Čia jūšų turtas, čia ir pasilik. Aš raitas, 
aš greičiau atliksiu.

A^bjo.
Jaunylis mato, kad senis piktas, pajėgus ir į kenčia 

visai nejuokauja. Jis pradeda:
— Vieną kartą buvo šitaip . . . Icche! Icchel 

Kartą atsitiko ... Seniau, kadaise ....
Rausta, prakaituoja — niekas hėiŠėlna.
— Gana, kvaily! Eikšen! j
Senis išsipešė vieną šerį iš barzdos, pervėrė : 

abi lūpas ir, privedęs prie kulbėš, bu kHmpIials 
prikalė. Anie laukia, nekantrauja. Atbėgs ah- •

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykiu nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
— Štai matai, kiek čia visokios žvėrienos, 

paukštienos prišaudyta. Išalkę ir pavargę per 
dieną bemedžioję. Niekur nei žiburėlio, nei šuns 
lojimo. Ką dabar veiksim be ugnies? O nakvoti 
tenka čia.

— Nenusiminkit, — padrąsino Petras, — gal 
dar rasim! Tegul vienas kuris įsliuogia į aukštes
nįjį medį ir iš ten apsidairo.

— Gerai tu sakai! Nagi, mat, galva: iš dide
lio susirūpinimo ir ji pameta protą. Mes čia sėdim jtrasis. Žiūri — jo brolis prikaltas. Jis suriko: '

—Seni, ar tu nori, kad aš tau kadį išdirbčiau?^pamiškėj braškant. Dairausi — nieko rtėhiatyti.

— ČHandiJdfe Ttuftrliėfaė Su
kvietė triją įioJitirifiį pakfiū va
dus pasitarti, kaip lengviau iš
spręsti politinę krizę.

CUC11 LAjJAlIllLAM AJL Ji lUVO Vlcl oCVlllll i

ir aimanuojant tik, o juk seniai reikėjo taip pada- ' 
ryti ... Tu sliuok! — paliepė jaunesniajam.

Visi trys medžiotojai buvo broliai. Visi trys 
neturtingo račiaus sūnūs. Pasimirus tėvui, su
manė ir išėjo į pasaulį laimės paieškoti. Beeidami 
sustojo šiame miške. J

— Broliukai jūs mano, jau matau! — sušuko 
š medžio žvalgas.

— Ka matai? ' v <
— Nežinau kas, bet ugnis! Mažutis laužas, 

kažkas kūrena ...
Dri kr iš m ’žio, čiupo šautuvą ir bėga jau- 

: yij' N’ibėęes r; nd? :senis vieline barzda sėdi

Kam čia mano brolį dabar kankini ?
— Bus ir tau taip, jeigu nebūsi iemtesnis Už 

savo brolį.
— Kad tu nesulauktum! Tuoj nušausiu, jeigu 

čia daug purkštausi dar!
— E, vaikine, tu dar biauresnis!
Senis tik žvilgt, žvilgt ugningom savo akini. 

Perskrodė kaip pjautuvais, ir šis tylus, ramus, 
tarytum avinėlis pasidarė.

— Ar moki pasakyti tris nebūtus daiktus, tad 
gausi ugnies ir brolį paleisiu?

— Buvo . . . buvo . . . —mikčioja smarkuolis.

kad tie vaikinai baisias kančias 
lūpomis.

ką gi tu čia dabar darai ?
— Kad perdaug raguoti: reikia sutramdyti. 

Be to, visai kvaili ... A tu pasakysi man tris 
nebūtus daiktus?

— Aš? Žinoma! Tik dykai nebus. Jeigu bent 
vieną kartą ištarsi tu man, kad meluoju, tuojau 
du rėžiu išresiu tavo nugaroj. Sutinki?

~ Gerai. - . -
— Tad klausyk! Vakar bejodamas girdžiu

i Alė besidairydamas pamačiau akėčias, įsilipusias 
į ąžuolą. Žiūriu — nešiltus bekremtancios. Tik 
kevalai žemėn byra.

- Gerai. Dar du?
— Tuojau ir daugiau pasakysiu. Vieną sykį 

trankiausi po miškelį kelias dienas. Pamačiau 
tokį kelmą, ale didžiulį. Vidury to kelmo kepsniai 
spirgsta. Išalkęs būdamas,' žinoma, tuojau įsi ran
giau į tą kelmą ir pradėjau kepsnius valgyti, net 
ausys linksta. Kiek aš tenai ką valgiau ar neval
giau — nebeatsimenu. Tik žinau: prisivalgęs no
rėjau išlįsti iš kelmo, ale pamėginęs patyriau, kad

nebegaliu — nebetelpu pro skylę. Mat, kepsnių 
prisivalgęs, sustorėjau, o skylė nė tokia jau di
delė buvo. Bet nenusiminiau: parbėgau nario, at
sinešiau kirvelį, prasikirtau platesnę skylę ir 
išlindau.

—Tinka. Dar vienas?
— Nagi atsitiko šiandie., visai neseniai. Pri

jojau griovį, gana platūs Tr gilūs. Žiūriu — kažkas 
ten baisiai tursuoja. Žiūrėjau, žiūrėjau iš tolo ir 
nieko hef>5nhščiau. Sumaniau prijoti arčiau, 
žiūriu — ant tavo tėvo velnias raitas bejojąs. Ar 
teisybė? • .

— Manoji, šelmi!
— Na tai duokš nugarą!
Brųkstelėjo dukart su savo turkišku peiliu,

Ruošėsi gulti.
— Ale kaipgi čia bus? —- susirūpino getras: 

— Mes risi neturim taip jau sumigti : gali dar 
žvėrys Užpulti, Srtą Yniško plėšikai Užklysti. Vie
nam tenka budėti. Kad ilgų gfiiBų nebūtų, trauk
sim burtus.

Sutiko. Padarė keturis pagaliukus, vien?, 
trumpesnį. Jaunylis tą ištraukė ir pasiliko bu
dėti.

(Būa bangiau)
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R. VILIAUS

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

tokiu adresu:

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

DR. PAUL V. DARG1S
•YDYTOJA1 IR. CHIRURGAS

mmicUm 41r«kt»riua

VALANDOS; J—9 darbo riteri i. fc

I*M M2-1Z17 «r«* 562-Z7S

TEL 233-8553
Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą. ~~

SLSIRINKIMIj

iffnnsnffli
wiki

Funeral Home and Cremation Service
I

EUDEIKIS
Montessori mokykla

. fe* ’•—♦ Lietuviu Pensininky Sąjungos 
narięi susirinkimas-pobūvis įvyks ge- . 
gūžės 19 d., trečiadienį, šaulių na-1 
muose, 2417 W. 43rd St. Bus meninė j 
prograiųa, vaišes ir dovanų paskirs- I 
tymas. Mieli dalyviai yra prašomi at- < 
nešti kokį daiktą dovanų paskirsty- t 
muL Pobūvio ir vaišių išlaidoms pa
dengti nario auka $3. Vaidyba

_________________ _:______________

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
1,_ _____________

Dr, Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W, 103rd Street

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius t
• k “contact lenses”. *

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

. PROSTATOS CHIRURGIJA 
'• 2656 WEST 63rd STREET < 
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

.. Ofiso telefonas: 776-2840, '
— Ročdeaciloa teteL? 444-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija

St Petersburg, Fla. 337141 
TeL (813) 321-4204

PER. KRAUSTYMAI

Laidiniai — Pilna apdraude 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TsL 925-8063

Žemaičių Kultūros klube eilinis na-' 
riy susirinkimas įvyks trečiadienį, ' 
gegužės 19 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje^ 4500 S. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalą aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžiai vis, rast.

* ' - v <- •

NOSINIŲ BALSIŲ RAŠYMAS 
ŽODŽIŲ ŠAKNYSE

Nosonės balsės ą, e, į, ų, 
savo tarimu niekuo nesiskiria 
nuo ilgųjų balsių. Ir kažkodėl 
mūsų - kalbininkai daug kartų 
reformavo, tobulino mūsų kal
bos rašybą, bet niekad nedrįso 
atsiriboti nuo tų nosinių rašy
mo žodžių šaknyje- Aš manau, 
kad. mūsų rašomajai kalbai ne
būtų jokios žalos. Tiesa, yra 
kiek tai žodžių, kurių reikšmę 
žodžio šaknyje nosinės padeda 
išryškinti, pvz.: grąžint ir gra
žinti. Abu vienodų garsų, -bet jų

t 
į

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

$
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MIAMI, FLORIDA
IŠTRAUKOS IŠ LAIKRAŠČIŲ 

(Tiesa, kuri tinka ir mūsų gyvenime) 
imama vieta tarnyboje, ar dar
be vra kitos specialybės). Toks 
ASMUO YRA VISADA VISŲ 
MYLIMAS IR-GERBDAMAS. O 
tas,,kuris įsivaizdina, kelia nosį 
į padangę, to niekas nemėgsta, 
vengia jo ir lieka visų pašaipa. 
GERBK KITA — BŪSI GER
BIAMAS IR PATS (tikra tiesa).

Kaip tik mes ir Miami turim 
keletą egoistų, ’kurie prieš pra
dedant pasikalbėjimą ar prieš 
atsisėdant prie stalo su kuo nors, 
pirmiausia klausia, kokios profe
sijos buvai prieš “šimtmetį”, už
miršdamas, kad. jau seniai valgo 
pensininko duoną, nieko ne
dirbdamas. Reiškia, senas ir gy
venimui visai jau nenaudingas, 
nes nieko kito nesugeba, tik kri
tikuoja iš • pavydo kitus. Gaila, 
toks asmuo turi jau nusilpusį 
protą ir neatsimena, jog įvairių 
įvairiausi!) specialybių ir moks- 
slo sričių buvo įstaigų tarnauto
jai mūši) tėvynėj.

Tokiehas patartina nueiti pas 
daktarą pasigydyti nuo nenor
malios figos. Save aukština, ki
tus žemina (Anot katalikų bibli
jos: kas save aukština, bus nu
žemintas, o nužeminti bus pa
aukštinti. Tas tinka mūsų ser
gantiems savo profesija), buvę 
daktarai, ypač moterys. Bet vis 
dažnai skundžiasi, kad laiką ten
ka jiems leisti vienatvėj. Sako: 
nebėra draugų.,. Patarlė: KAIP 
PASIKLOSI, TAIP IR IŠSIMIE
GOSI.

“TORONTO SUN" laikraštyje 
kitas išminčius,- senesnio am
žiaus žmo’gus rašo ir pataria:

Jei sulaukei pensijos ir nori

“TORONTO STAR” laikraš
tyje rašo žemius Anglijos uni
versiteto išminčius:

Žmogus, turįs aukštą išsilavi
nimą, išsimokslinimą, dažniau
siai yra be puikybės, mandagus, 
mielai kalbasi su kiekvienu žmo
gumi, bendrauja su visais vieno
dai (nenužemina to, kuris ne
prilygsta išsi moksliniu ar už-

rašomos veiksmažodžių šakny
se prieš s, kada jos kaitalioja
si su dvigarsiais an, en, in, un, 
pvz.: kąsti, kanda, kando (kąs
nis), švęsti, švenčia, šventė, lįs
ti, lenda, lindo, siųsti, siunčia, 
siuntė, gręsti, grindžia, grindo, 
grįsti, grindžia, lįsti, lenda, lin- 

I do, ręsti, renčia, rentė, spręsti,
reikšmės skiriasi. Grąžinti — sprendžia, sprendė.
atiduoti. Jis grąžino kaimynui t 
skolą. -TGražinti — 
gražina (puošia)’ namo sienas.

Seniau šių nosinių balsių mū
sų kalboje nebuvo — rašė be 
nosinių balsių, pvz., kansniš, 
sanlyga, kensti, linsti, skunsti, 
anžuolas, ansotis, sanmokslas, 
šanla, banla ir kit. 
ir kit.

Bet vėliau, kada išnyko gar
sas n — prieš n buvę balsiai 
pailgėjo ir juos žymi nosinėmis 
ą, ę, į ų balsėmis, būtent: 
kąsnis, sąlyga, kęsti, skųsti, 
ąžuolas, ąsotis, sąmokslas, šąla, 
bąla, ranką, rankų ir kit.

Nosinės raidės rašomos žodžių 
šaknyse remiantis kilmės pa
grindu. > ; -

Nosinės bals ės ą, ę, į ų,

T-l - Nosinei balses ą, ę rašomos puošti. Jis* .. j . ..» veiksmažodžių esamojo laiko 
šaknyse: balti — bąla, šalti — 
šąla, tręšti — tręšta, gesti — 
gęsta, mažti — mąžta ir kit., 
bet būtajame laike rašoma be 
nosinių: balo, šalo, trešo, geso, 
mažo ir kit.

JBet žodžiuose 
grėsė, grasinti, 
draskyti, drasko 
ti, dvesia, dvėsė, nosinės, nera
šomos, nes šaknų balsių kaitoje 
yra ė.

Atsimintina, kad nosinės bal
sės rašomos žodžių šaknyse tik 
prieš priebalses I, m. n, s, š, v, 
z, ž (sąlytis, sąmojus, sąnarys, 
sąskaita, šąšlavos, sąvoka, sąži
nė ir kit.).

A. TamuLynas

grėsti, gresia, 
graso, grėsmė, 
(drėskė), dvės-

ilgiau gyventi — užmiršk vakar 
cLėną, užmiršk ir kas buvai — 
gyvenk šia diena, žiūrėk į rytojų 
su viltimi (Juk bet koks ūžsi- j 
ėmimas teikia žmogui energijds | 
numatytam tikslui atsiekti, tas 
stiprina žmogaus sveikatą). Būk 
išmintingas, patenkintas savo 
esamoje dabartinėje padėtyje, 
aplinkoje, tada būsi laimingas ir 
visada turėsi draugų. LAIMIN
GAS ŽMOGUS YRA PATRAUK
LUS. Išdidumas naikina grožį, 
žūsta žmogus savyje.* * *

“MIAMI HERALD” iš teismo 
trumpai praneša:

Vagis vogė įvairius daiktus ir 
pasidėdavo pas savo draugą. Ten 
jis pardavinėjo’, bizniavo, iki 
policija pagavo. Teisme teisėjas 
nubaudė abudu vienoda baus
me. Tada tas draugas ir klausia: 
Juk aš nevogiau, tai kodėl? ... 
Teisėjas ir atsako: Tu žinojai, 
ką jis daro, reiškia, jojo veiks
mams pritarei, nepranešei ata
tinkamoms įtaigoms ar pareigū
nams. Esi vienodas nusikaltėlis 
— vienoda ir bausmė.

VOGIMAS, SUKIMAS, IŠEIK- 
VOJIMAS YRA k'jRDŪNAIAS.Įį 
Už tai kalėjimas atima laisvę,, S 
moko elgtis teisingai.

Lucy 1 *

Nelaisvėje gyvenąs dramb- ‘ | 
lys per dieną suėda 36 svarus | 
grūdų, 126 svarus šieno, duonos | 
ir daržovių. Jis per parą išgeria I 
apie 50 galonų vandens. .i

Graži moteriškė, — juo kuk-‘-į 
liau apsirengusi, tuo ji gražės- | 
nė. %

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

' MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2633 W. 71st Street
V ...

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

TKLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

Aikštės automobiliams pastatyti

V

nele-

<*
Ne vien ginklu ginsi tėvynę.

Crab Salad Served In Melon Boats

amsulamso 
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAI 

’✓ĮSOSE MIESTO 
DALYSI.

Lakštingalos pasakomis 
sina.

SOPHIE BARČUS
RADIJO JEIMOS VALANDOS

■

■> '/•

Ted. YArdi 7-l»ll

f«L: OLympic Z-1M4

PETRAS BIELIŪNAS . P

| 4348 So. CALIFORNIA AVĖ. TeL: LAfayeU* 1*3171

1/3
1/2
1/4

1. 3/4
2

Vedėja — Aldona Dauicut 
Tolafu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vai ryta 
Stoties W0PA - 1490 AM _ 

transliuojamos iš mūsų studijai 
Marquette Parke.

With metphs abundant tk>w at locil markets, an exdttng 
Bmchecn idea is Curried Crib Melon Salad. Family or guests 
will enjoy^the J»fht, yet satisfying combination of delicious 
Alaska King crab and juicy g'freet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab h sliced and tossed with crisp 
tegetablės SAd a cūrty-selioaed mayonnaise dressing. The 
talad is served on peeled and quartered melon “boats'* on 
individual lettuce-lined salad plates.

Alaska King crab meat it snowy white in color with bright 
red striations. Fully cooked, with tendons and cartflage 
removed, the meat is ready to bu enjoyed in a favorite recipe 
after tkfrosling. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crib Melon Salads
cup mayonnaise 
teaspoon curry powder 
teaspoon sugar 
teaspoon lemon juice 
honeydew melon 
Salad greens

Apdrausta* ptfkraustymas 
iš įvairiu atstūmę, 

ANTANAS VILIMAS 
Tat. 376-1442 arba 376-5996

JL ,

Lieta vią

Lridetavių

Direktorių

SIEPOA.VS Č. LACK IR SŪNŪS
XLAQUWICSX

^42 i 6^X4 7’1211
11U2£ SOUTHWEST HIGHWAY, Palot Hilu, Į1L 174’4411

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
žinių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Maįdutės 
Pasaką- Šią programą veda Stepo
nas ir V Me n tina Minkai. Biznio 
reikalais kreipts į Baltic Florists — 
^ėlių bei dovšhų krautuvę, 502, E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 02127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos", didelis pasi- 
rinkimas Hetuviškų knygų ir lie* 

tuviškų dovanų.

ANTANAS KANCEVIČIUS
Gyvi Chicagoje, Brighton Parko apylinkėj.

Mirė 1982 m. gegužės 15 d., 1:35 vai. jx>piet, sulaukęs 
57 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Alytuje.

Amerikoje išgyveno 32 kietus.

Paliko nuliūdę: buvusi žmona Anelė, sūnūs — Vincas, 
marti Maryann, ir Vytautas, marti Bonhie, duktė Regina, 
penki anūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Kūnas bus pasareOt^s antradienį. 8 vai. ryto, Pcl’ro Bie
liūno koplyčioje, 43 iŠ Š. CŠlifdmia Avė.

Trečiadienį, gegužės 19 <1., 9:30 vai. ryto, bus lydimas 
i koplyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po 

sdulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
Kapinėse. ,

Visi a.a. Antano KAheevfciaus giminės, draugai ir pažjs- 
įltami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Mįas paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: hu'v. žmona, sūnūs, duktė, anūkai

laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tol. LA 3-3572.

■vi i 'U“

package (6 to 8 oz.k 
frozen Alaska King 
crab meat, thawed 

cup sliced celery 
tablespoons chopped 

green onion
Drain and dice crab. CoribMc with celery and green onion. 

Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with CTub mixture. Chfll. Cut melon into quarters length- 
wiae; remove seeds and rind, tU&e melon Quarter! on^ialad, 
putos lined wfcb cream. Spoon crab tabd onto melon. Makar

&». rajlsted street

BUTKUŠ - VASAlTlS
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J. ša ra p nick as

Laiškas Naujienoms

GRANVILLE COURTS

nusas

LIUCIJA

pelno.

18:00

ŽIAURŪS
52.00

KAINA

Šaltis

P, MEDAS; 405? Archer Atvam, 
Chicego, HL 5043X T»L YA7-59M

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

M-00 
|3.00

Priedas: 60 dolerių čekis, Ka 
n^ics — _ . ., '.u

ALL YOU NEED 
FOaWINOR ITCHES 

AND RASHES.

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

A. T V ERAS.
Laikrodžiai Ir br«2genybte 

Pardavimu ir Taisymas 
2444 Wwt fWi Strut. 
T»L REpubUc 7-1941 .JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

217. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

į,: ‘71"

-iį

•%' * ? Notary Public ; ;
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai. ' •

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

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 S5. 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 S6. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

KODĖL DAUGUMA ŽMONIŲ 
VENGIA KALBĖTI 

APIE MIRTĮ?

š Chicago, III., 
iš Cicero, III., 

Arlington Hts., 
III., A. Tamošaitis, iš Kingston, 
Ont., C. Tautkus, iš Melrose Pk., 
III., P. Teresevičius, iš Brighton 
Parko, Chicagoje, Elzė Widrie- 
nė, iš Fennville, Mich., ir Vincas

HmmL žemė — 
UAL ESTATE FOR SALI

1 & 2 Bedrooms From $34,300.
2035 W. Granville , ’, . 

Between Damen & Hoyne. (6200 N.) 
Open every day 12-6, closed Tues.

Call 334-0495 or 642-6301

8/2 % -.
7 Yr. Mortgages!

Condominium, homes at both loca-. 
tions include new: carpeting, paint
ing, kitchen cabinets, countertops,' 
sink, range, refrigerator & flooring.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

Advokatu
GINTARAS P. ČEPtNAI

Darbo valandoc nuo 9 imt ryta 
Ud fl vaL vak. flefttadlenĮ nna 

» vaL ryto iki U vai d. 
Ir ftetarima.

Tel 776-5162 arte 776-51(1
M4J West (3rd Strtef 

CMeac^ ID-10921

Programa:
1. Paskaitos
2. Muzikinė dalis. 

Alinėj imas įvy ks Lietuviu
Tautiniuose Namuose, 

6422 S. Kedzie Avenue, 
Chicago, Ill.

š. m. gegužės 22 dieną
6 vai. vakaro.

' Rengimo komitetas

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

ZENONUI DANILEVIČIUI 
(1917-1981)

- PAGERBTI.

Gallta kreiptu tr tlertil 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Nr* Tert, N. Y. 10OCJ 

MT W. » 
Tat 311] MX-Znt

Antanas Tamulionis, iš Brate
nahl, Ohio — $10, Frank Sakai, 
iš Mountain Home, Ark. — $7 
už kalendorių, Alfonsas Lauras, 
iš Chicago, Ill. — $7, Vladas 
Kenstavičius, iš Marquette Parko

— $6, Valentina Sandau, iš 
Brighton Parko — $6, Ernst Lei-

ELEKTROSĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicigos miesto lekfimą, 
Dirbu |r užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L •; 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Are.
Tai. 927-3559

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. • TeL 847-7747

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

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:

— Beveik tik vienas daiktas, 
kuris gali nuplauti moterį nuo 
vyro rankų, —tai minkštas mui-

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY.
INCOME TAX SERVICE '

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Tautos Fondas yra dėkingas 
lietuviškai spaudai už prituri
mą VI.lKo darbams, ir visiems 
Tautos Fondo aukotojams, be 
kuriu finansinės pagalbos tie 

darbai bąlu neįmanomi.
Tautos Fondo Tary ba

DĖME S f O 
62-S0 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA] 
Tiktai $120 pusmečiui lutamcbllfe 
Liability apdraudimas p*C41nIi>.

1 kims. Kreiptis:
A- Lauraitis \ 

U45 So. ASHLAND-AVI.
U TeL 523-8775.- :

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. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
ja dėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiurėja, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomii

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

JAV R. LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ 

ruošia 
AKADEMIJĄ-MINĖJIMĄ 

medicinos daktarui

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiinimmug.
b

Dr, A. Gus»en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą - _________ _____ ■

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais _____

Minkštais viršeliais, tik__
Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik
G<Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
iedaat $1 persiuntimo Išlaidoms.

“Nuodėmės alga- yra mirtis, 
bet Dievo malonės dovana — 
amžinasis gyvenimas Kristuje 
Jėzuje, mūsų Viešpatyje” (Rom. 
«:23). * ,

Išgirsite šią įdomią radijo 
programą šiandien 8:45 vai. va
kare banga 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto, banga 
1490 AM, per Sophie Barčus ra
diją išgirsite: “Nenorįs skristi 
paukštis”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Kaip atgimti iš 
naujo”. Prisiusime dovanai. Mū- 
>ų adresas: Lithuanian Minis
tries, P.O. Box 321, Oak Lemn, 
III. 60154.

v.'škiems la;krašč:ams už 1980 
m auką sąrsšų skelbimą Tau
tės Fondas sumokėj $1,079.20, 
o !i;82 metais už 19X1 metą 
aukų sąrašų skelbimus Tautos

— A. ir J. Misevičiai, iš Lem
ont, III., pranešė, kad jau šeštą ' fert, iš Marquette Parko — $6, 
kartą atostogauja Karibų salose.- po $5: M. Augustis, Rockford, 
J. Misevičienės mamytė, p. Put-- UI., S. Grušas, St. Petersburg 
rimienė, yra ilgametė Naujienų Beach, Fla., Alex Kinka, iš 
skaitytoja. | Rockford, Ill., Br. Krištopaitis,

, T iš Marquette Parko, Chicagoje,— Kazys Keblis, pratęsdamas R
prenumeratą, pranešė, kad ren-/Ona Sim<)naitis 
giasi atvažiuoti vasaros aWsto- v. Sliauteris iš 
goms į Chicagą, nes Arizonoje.
per karšta.

— Sekantieji skaitytojai pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo^auką 
Naujienoms pąęėmti: Marija Ve- 
lykis, iš Cleveland, Ohio — $20, žebertavičius, iš Detroit, Mich. 
Marta Milkeraitis, iš Oak Lawn, Nuoširdi padėka visiems.
111 Y o' U “’į-j - Paieškoma lietuvė moteris
queue Parko, Ch.cagoje - $10, ■ priiiūrėti !igonį _ moterį. Gy.

venti vietoje. Nemokamai kam
barys ir naudotis virtuve. Dėl at
lyginimo susitarsimi^ Marquette 
Parko apylinkėje. Skambinti pa
togiau vakarais. Tel. 925-1870.

— ALTo Lake apsk., Ind., sky
riaus valdyta per pirmininką 
Albertą Viniką ats.’uniė $30 
Naujienoms paremti.

— L. Krajauskas pranešė, kad 
praleidęs žiemą St. Petersburg, 
Fla., dabar grįžta į namus, New 
Buffalo, Mieli. Dėkojame už $10 
Naujienų paramai.

— Zigmas Duseika, iš Bright
on Parko, Chicagoje, pakeisda
mas adresą, atsiuntė $10 Naujie
nų paramai. Dėkojame.

— A. Garbačiauskas, iš Mar
quette Parko, užmokėjo Naujie
nų sąskaitą ir pridėjo $50 auką. 
Nuoširdi padėka už nuolatinę 
paramą.

— K. Pautienis, iš Pompano 
Beach, Fla., atsiuntė $20 Naujie
nų paramai. Ačiū. į .

—P. Gronskienė, iš jGage Park, 
Chicagoje, pratęsė prenumeratą 
ir pridėjo $6 Naujienoms pa
remti. Dėkui už nuolatine pa
rama.

Gerb. N. Redaktoriau!
Gavęs Naujienas Nr. 81, at

kreipiau dėmesį apie Čikagoje Į 
įvykusią audrą, kuri ir Naujie-* 
nas leidžiamam pastatui padarė I 
žalos; be to, atkreipiau dėmesį ] 
ir į Naujienų spaustuvės mašinų 
dalių susidėvėjimą. Esant tokiai 
padėčiai, jautrūs lietuviškai 
spaudai lietuviai paaukojo ir 
Naujienms-paremti, kad Naujie
nos nugalėtų visas kliūtis ir vėl 
teiktų teisingą Jnformaciją apie 
pasaulinę politiką ir lietuvišką 
veikla.

— Kodėl tamsta visada krap
štais?

— Aš seniau turėjau blusų 
cirką.

— O kaip tu jų netekai?
— Tame ir dalykas, — aš ne? 

praradau.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!
yn senlaurig, dldžfhusis ir turtingiausia lietuvių traternalinė ar 

lietuviam? ištikimai tarnaujantį jau per 92 metua.

. SLA — atlieka kultūrirdui darbuxr gelbsti tr kitiems 
dirbus dirba.

SLA--ihnokėio daugiai taip AŠTUONIS MHJJONUS 
tpdraudų savo nariam.

SLA

Be to, gi, Naujienos atsiuntė 
ir vertingą kalendoYių. Kai ku
rie skaitytojai patys betarpiai 
pasiunčia už kalendorių kartu 
su prenumerata, bet ne visi. To
kia auka Naujienoms — ar. tai 
būtų už kalendorių, ar mašinų 
fondui, yra vertinga ir reikalin
ga. Ateityje aš stengsiuos parink
ti Naujienų paramai aukų.

Be abejo, norėčiau, kad pa- 
Fondo atsiiistas skelbtumėte visų auktojų pavar

des Naujienose, kad žinotų, jog 
sunrinktas aukas pasiunčiau. 
Kad administracijai būtų leng
viau aukotojų pavardes paskelb
ti, surašysiu iš ko ir kiek gavau 

DRAUGUI’aukų: $20 — J. Šarapnickas;
čerkienė, P. šįd-

pigiausiomis kainomis s. a 
patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugjw 
Susivienijime apsidrausti iki. $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endo’vrhenj 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, Kiekiančlaa 
inkštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

¥

^-A — raikąs apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
11,000 apdraudof rūmą temoka tik $3.00 metanu.

SLA — knopq vyra visofe Uetuvip kolonijose. Kreipkitės 
i savo apyEnkės SLA kuopn veikėjus jie Junaa 
mielai pagelbės 1 SLA Isiražyti

Tautos Fondo laiškas Naujienoms
Tautos Fondo taryba, perskai-Į 

čjusi šių metų balandžio 1 1 d. 
Naujienų įžanginį, įpareigojo 
sekretorę pasiųsti žemiau spaus
dinamą laišką Naujienoms.

Taryba nieko nepasako apie 
Naujienų įžanginiame keliamus 
klausimus, bet patikslina dien
raštyje paskelbtą netikslumą 
apie praeitais meta’s už garsini
mus išmokėtas sumas. Naujieno
se buvo parašyta, kad išmokėjo 
už 1980 m. garsinimus 
o tikrovėje taryba išmokėjusi 
tik $1,079.20. Paskelbėme didės-1 
nę sumą tedėl, kad tikslesnės ’ 
sumos neturėjome. Neturėjome 
ne tiktai mes, bet jos neturėjo 
ir glaudžiai su Tautos Fondu dir- j 
buntieji žmonės. Mes mielu noru 
neteisingą sumą atitaisome. Da
bar visi žinome, kad Draugui 
sumokėjo ne $1,600, kaip Nau
jienose paskelbta, bet $1.079.23.

Bet lieka dar neišaiškintas ki
tas klausimas: kodėl praeitais, 
mealis garsinimą davė Draugu:, j 
bet jo nedavė Naujienoms?

Aukojusieji Tautos Fondui lie-: 
tuviai mums pasakojo*, kad jie,1 
siųsdami aukas, klausė kodėl! 
garsino Drauge, bet negarsini) I 
Naujienose? Jie taip pat negavo 
atsakymo.

šįmet Tautos Fondo vadovy
bė garsinimą pasiuntė ne vien 
Draugui, bet ir Naujienoms. 
Naujienos aukotojų sąrašą įdė
jo, nors nebuvo tikros, ar už tą 
garsinimą bus užmokėta, nes1 
laiške apie mokestį nieko nekal-; 
bama. Dabar jau visai kitas rei-. 
kalas. Dabar sąskaita skriste j 
skris į T. Fondą, nes aukotojų >• 
sąrašo paskelbimas Naujienoms 
taip pat kainuoja. 
: štai Tauto: 
balandžio 30 d. laiškas:

NAUJIENŲ Redakcijai
Jūsų laikraščio š. m. balan

džio 14 d. laidoje buvo paskelb- 
. ta, kad praeitais metais Tautos
Fondas sum

' -$1,600 už aukų sąrašo’ paskel 
bimą. šitas teigimas ncatatinka lauskas, P. Dauginas ir K. Jo 
•tiesai. 1981 melais JAV lietu-

HOMEOWNERS POLICY

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




