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Ežero ^izdas pavasarį

CHOMEINI NESUSTOS, KOL NEBUS

TEHERANAS.— Irano valdo
vas Chomeini padėkojo kariams,

Be suminėtųjų, posėdyje da
lyvavo adv. A. Domanskis, K. 
Radvila, J. Lekas, A. Gabalienė 

R. Tričvtė. ' 4 ,
(ALTo Informacija)

j Sekretorius nenori, kad britai 
duotų mirtiną smūgį Argentinos

Drambliai ilgiausiai gali 
išbūti be vandens.

NAUJĄ PAVOJŲ
Amerika susirūpinusi 
Artimaisiais Rytais

— Iki š’o meto Argentinos 
karo jėgos Falkland salose nie
kur nepuolė pirmyn žygiuojan
čių britų karių.

SEKRETORIUS HAIG MANO, KAD IRAKO PRALAI
MĖJIMAS KELIA

bes prezidiunią. Buvo padaryti lijos . komunistei nepritaria • So- .Iranas jau atsiėmė visas savote- 
' vieta Sąjungos įsiveržimui į Af- ritorijas, kurias Iranas turėjo 
ganistaną ir Lenkiją, o prancū-j prieš Irako’ karo jėgų įsiverži

mą į Irano žemes.
— Bet aš nesustabdysiu karo
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Blinstrubas informavo apie įvykusį 
' Tautos Fondo suvažiavimą
Amerikos Lietuvių Tarybos rėš. Papasakojo apie pasikalbėji 

vaidyba gegužės 21 d. savo būs- ( mą su JAV delegacijos pri 
tinėję," Čikagoje, turėjo posėdį, Jungtinių Tautų patarėju Carl 
kurį pravedė pirm. dr. K, šid- Garsham. Painformavo apie pa- 
Įauskas. - Pradžioje pirmininkas sitarimus su Kirkland Ellis tei- 
painformavo, kad’vykdoma ak- šių_firmos, kuri gina L. Kairi, 
rija, siekiant valdžios įstaigoms advokatu Springer. Taipgi pa- 
iSaiškinti, kaip neleistinas yra. pasakojo apie Čikagoje įvykusią ’ 
Specialios in’vesfigacijų įstaigos autibolševikinių tautų konferen- ! 
terorizavimas' lietuvių ryšium ciją, kur dalyvavo buvęs ukrai- 
su nacių Vykdyta žydų naikini-' niečių premjeras J. Stelsko ir1 
mu- Lietuvoje ir kitur. ALTas Miunchene leidžiamo’ žurnalo1 
daro pastangų padėti Maskvoje “ABN Correspondence” redak- j 
bado streiką paskelbusiai M. tore'Slava Stelsko. Dr. V. ši- 
Jorgutienei, siekiančiai vizos maitis padarė pranešimą ALTo 
atvažiuoti pas saVo vyrą į JAV. namų remonto reikau.
Toliau dr. K. šidauskaš prahešėi 
apie sėkmihgą Čikagos Lietuvių’ 
Tarybos metinę- konferenciją,; 
kurią pirmininkas pasveikino 
ĄLTo valdybo's yardu.

•T. ‘ Blinstrubas painformavo 
apie pavykusį Tautos fondo su
važiavimą New ’Yorke; kur jis 
atstodavo ALTui. Suvažiavimą | 
sveikindamas, T. Blinstrubas

PRANCŪZŲ, ITALŲ KOMU
NISTAI NESUSITARIA

PARYŽIUS. — Prancūzijos ir 
.suminėjo, kad_VLIKo vedamai Italijos komunistų partijos va- 
—Lietuvos laisvinimo aktijai ii- ldai—tarėsi-dvi. dienai-jyaįiiąis
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pasinntę&- .ąpie pušę mflijttrto tarti, ftalų-dfelėgacijai' vadovavo 
dolerių. Tautos fondui visuome-1 Enrico Berlinguer, o prancūzų 
nes’ parama kasmet didėja ir delegacijai Georges Marokais, 
fondas kasoje jau turi 131,000 bet jie nepajėgė rasti bendros 
dolerių. ALTas: Tautos fonde tu- kalbos.
ri'80 kaišų. ALTo atstovas šuva-f Juos^ labiausiai skiria*- Afga- kad jie atsiėmė iš Irako Choram-- 
ąiąviipė buvo pakviestas į gar- ’ nistana ir Lenkijps reikąlaiz.Ita- j šaro uostą ir jo apylinkes. Dabar

pąsiulymai dėl apyskaitų ir sta
tuto teitimoJ: - 'Iv -t

Pri; . painfc'rmayo, ’ zai pori ranką nunioti į Šfreika-1
kad ^&jrtfhgaį-vykdpmi teisiniai lą ,ir’ dėl jo nesįginčyti. Berlin- 
paruosiamiejj. darbai dėl ALTo' guer,. atrodo, yra geriau infor-’ veiksmų tol, kol nebus pašalin- 
sųdarbmd Laisvės fondo., Inži- muotąš apie rusų veiklą. Jis kai-' tas dabartinis Irako prezidentas 
nieriųš Gr. Laz'aiiskas papasako; . bėjo su keliais, afganistaniečiais Sadam, — pareiškė mula Clio- 
jo aįne pavykusį Cicero ALTo ir priėjo įsitikinimo, kad nega- — 
susitaikirną, apiet'įjuvusio ALTo’ Įima ginklais primesti savo' va- 
yaldyhos nario V. Šimkaus su- lios beginklėms tautoms. ' . 
kakties minėjimą, kur inž. La-1 Komunistas Mareliais prieš 
zauskas sVeikind ALTo vardu, kelis metus buvo atskilęs nuo

Dr. L. Kriaučeliūnas painfor- Maskvos linijos, bet dabar nu- į 
maivo apie rudenį ALTo ruošia- mojo ranka ir nenori liesti Mask-' 
mas svarstybas Lietuvos laisvi- v°s užsienio politikos klausimo, 
nimo temomis. Joms jau gautai 
įtakingų kalbėtojų. ALTo iždi-l 
ninkas M. Pranevičius pateikė 
skaičius apie ALTo iždą, kuris 
yra gerame stovyje. Dr. J. Va
laitis ir inž. Gr. Lazauskas pra
nešė apie Vašingtone įvykstantį 
posėdį komitete Lietuvos pasiun-;

meini.

Irano partizanai ir kariai, ap
supdami Choramšaro uostą, įsi
veržė į Irako teritoriją. Dauge- 

! lis manė, kad iraniečiai, atsiėmę 
I Choramšarą, nesiverš į Irako te- 
' ritoriją, bet mula Chomeini vi- 
jsai kitaip galvoja. Jis yra pasi-

- Čilės pasienio sargai sura-,"10^5 ve,ržtis i ^ako žemes, kol 
do gyvus tris britu iakūnuSj 1 palys irakiečiai pasalins lš kras- 
prieš savaitę nusileidusius Ug- vadoYy^ dabartinį prezi- 
nies Žemėje, kai jų malūnspar-. t’4’
nis sugedo. Choramšaro uoste į iraniečių

—-----------,____ Į rankas pateko 12,000 Irako ka-
— Pietų Afrikoje Siaučia di- rių, labai daug sovietinių tankų 

tinybės rūmams remontuoti. Po- dėlė sausra, išdžiovinusi oazes, ir kitokios" Sovietų karo medžia- 
sėdyje ALTo atstovai — M. Vai- ežerėlius ir upokšnius.
vadienė, M. Samatienė ir dr. K.
Jurgėla. Sudaromas tam reika-1 
lui vajaus komitetas Čikagoje. 
Į jį jau sutiko įeiti ihž. Gr. La
zauskas, dr. J. Valaitis, J. Iva
nauskas ir J. Talandis.

Kun. J. Prunskis painformavo ■ 
apie sėkmingą pasitarimą su j 
kitataučių etninių laikraščių re-j 
daktoriais, pasidžiaugė, kad pa- 
nioštds Sibiro tremtinių skaid-

KALENDOMUS

BRITAI SUTIKO TARTIS SU 
ARGENTINOS VYRIAUSYBE

SAN CARLOS SRITYJE IŠKELK 5,000 KARIŲ, 
ARTĖJA PRIE DARWIN0 AERODROMO

LONDONAS, Anglija. — Ant- tų lėktuvai grįžo į laivus.
radienį didelė Argentinos lėktų- NEW YORK, N.Y. - Argen- 
vų •grupė vykusiai apšaudė prie tinus užsienio re’kalų ministeris 
Falkland salų vandenyse buvu
sius britų karo laivus. Argenti
nos lakūnams pavyko sužaloti 
britų naikintuvą, — parlamentui 
pranešė britų gynybos sekreto
rius John Noth — Kiekvienas
britų karo laivo sužalojimas yra į rėš atšaukti visas savo karo jė 
didelis nuostolis britams.

Vėlesnieji pranešimai sako,

N. Costa Mendez labai apsi
džiaugė žinia, kad britai sutinka 
tartis su Argentinos vyriausybės 
atstovais, bet jie pranešė, kad 
vienos sąlygos britai nekeis, bū
tent: Argentinos vyriausybė tu-

Gegužės 27: Brunonas, Saulė,' 
Augmantas, Saulytė, Grąžė, Į 
Viksvis, Saldė.

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:13. - 
, Oras debesuotas, iii.

Prez. Reagan as vakar buvo 
užėjęs į Rockwell Engineer
ing dirbtuves, kuriose gami

namos pačias svarbiausks 
modernių lėktuvų daly*.

gos. Iraniečiams įsakyta pasie
nin veržtis į Bagdadą, Irako 
sostinę.

Sovietų Sąjunga ne bė
rėms Irako

BEIRUTAS, Libanas. — So
vietų vyriausybė, ginklavusi, 
maitinusi ir mokiusi Irako ka
rius, pirmadienį nutarė neteikti 
jokios pagalbos Irako vyriausy
bei, sakd pranešimai iš Bagdado.

Manoma, kad šis Maskvos nu
tarimas jau seniai buvo padaly
tas. Sovietų atstovai kurstė ira
kiečius veržtis į Persijos įlanką 
bei Iraną, bet kai irakiečiai pra- 

'rado Choramšarą, tai Sovietų 
planai pasikeitė. Pasirodo, kad 
Sovietų valdžia teikusį paramą 
Iranui, kad jis sustiprėtų, ir ma
žinusi paramą Irakui.

Irakiečiai turėjo Sovietų tan
kų, bet jie nepajėgė 
Sinti iraniečiams, nes 
likti visai be šovinių.

pasiprie- 
buva pa-

DAUŽVARDIENĖ DALYVAVO 
AUSTRALUOS ŠVENTĖJE

y Lietuvos generalinė konsule 
’ J. Daužvardienė dalyvavo’ Aust- 
! ralijos generalinio konsulo Brian 
; Hickey ir ponios priėmime Aust- 
• Talijos Dienos šventėje. Priėmi
me, Westin viešbutyje, dalyvavo

WASHINGTON, D.C. — žinia ’ ir daktarai Stasys ir Milda Bud- 
ape Irako kard jėgų pralaimė- riai. Gen. konsulo Hickey žino
jimą Choramšaro fronte pakei- na yra latvė, 
čia santykius Artimuose Rytuo- ’ *
se. Valstybės departamentas 
stengėsi baigti Irako ir Irano ka
rą, bet nepajėgė. Dabar Irano už
sispyrimas veržtis į Iraką, visai 
pakeičia padėtį.

Irako valdžios atstovas pa- Lithuanian National Costume” 
reiškė spaudai, kad Irako kariai, panaudoti kaip reprezentacines 
netekę šovinių, tvarkingai pasi- dovanas kitų tautų konsulams, 
traukė iš Choramšaro uosto.

Atsakingi pareigūnai JAV 
Valstybės departamente susirū
pinę Irako likimu. Jis gali pa
keisti visą Artimųjų Rytų po
ziciją.

Mula Chomeini, gavęs Sovie
tų tankus Choramšaro uoste, 
gali pasiekti Bagdadą. Niekam 
ne paslaptis, kad savo laiku 
mula Chomeini labai glaudžiai 
bendra-darbiavo su irakiečiais. 
Iš Bagdado radijo stoties jis 
kiekvieną dieną kalbėjo' Irano 
tikintiesiems, ragindamas juos 
sukilti prieš šachą.

Prezidentas Sadam, pats bū
damas Irako karys, sustabdė ša 
Chomeinio propagandą, o dabar į 
Chomeini, bekeršydamas Sada-’ _ ......................... .... * .. .. i — Japonijos biznieriai ir in-mui, rengiasi jį pasalinti. ; v. .T IA. i . -i . ’ zmienai, susitaupę pinigu, va-Izraelis padėjo mulai Chomei- v V- . . , .u . zinoja apžiūrėti kitas pasaulioni gauti reikalmgas lėktuvų jr j/ 
tankų dalis. Tai padėjo Iranui 
nugalėti Irako karo jėgas. Toks. A ~ ~ . ,r _.. ” c . . ,JV. . . — Argentinos lėktuvai iš Riostaigus Sovietų valdžios atsisa-K , ,i .. o ’ Grande pasiekia Stanlev sritįkymas remti Sadamo vynausy- . _ , , , . " , . ,, j. y * ..... .. irvtmejc Falkland saloje ir kiek- bo padės Iranui įsistiprinti. i ; . 1V.Jt .. i T r I viena diena nusileidžia. Izraelis, gaudamas Irano naf-j
tą, padėjo mulai Chomeini su-’ T ~ ~ . . 7 ... ... , , .. i J — Japonijos inžinieriai mokastiprėti, o dabar pamate, kad..__ i. iv. . tiksliau išskirstyti dalis masi-jis padėjo didžiausiam savo . / v
priešui . nonis pagaminti, užtat jų auto-

JAV vyriausybės sluoksniai, pigesni.
buvo nutarę neparduoti Izraeliui 
naujausių lėktuvų, nes Beginąs 
juos naudojo prieš Irako atomi
nes jėgaines. Dabar pačiam Iz
raeliui grės didelis pavojus, jei 
jis negaus reikalingų lėktuvų.

# *

Nerijos Jūrų Skaučių Tunto 
vadovybė buvo’ padovanojusi 
Lietuvos generaliniam konsula
tui penkis egzempliorius daili
ninkų Tamošaičių knygos “The

, Lietuvos generalinė konsulė įtei
kė po knygą šiems konsulams ir 
jų ponioms bei šeimoms: Čika
gos Kunsularinio korpuso deka
nui, Norvegijos generaliniam 

'konsului B. M. Riise, Konsulari- 
! nio korpuso vicedekanui Filipi
nų generaliniam konsului Rodol
fo' S. Sanchez, ir Dominikonų 
Respublikos generaliniam kon
sului dr. J. de la Huerga. Minė
tų generalinių konsulų ponioms 
ypatingai patiko knygos, nes vi
sos mėgsta siūti ir jų šeimose 
yra jaunimo, studijuojančio me- 

t ną. Prie Tamošaičių knygos gen. 
konsule pridėjo ir brošiūrų ir 
leidinėlių apie Lietuvą ir dabar
tinę jos padėtį.

gas iš Falkland salų.
Britai nesipriešins klausimo 

kad argentiniečiams pavyko su- perkėlimui į Saugumo tarybą, 
žaloti dar du britų laivus, pasir|bet jis uždės veto, jeigu Argen- 
traukusius nuo Falkland salų! tina nesutiks atšaukti savo karių 
pakraščių. Manoma, kad nusken- • iš Falkland salų. Britai leidd 
do’ naikintuvas, turėjęs 200 jm t Jungtinių Tautų sekretoriui visą 
reivių.

Britai pranešė, kad antradienį 
britams pavyko.numušti tris Ar
gentinos lėktuvus, nepajėgusius' ten’s Costa Mendez prašė jam 
pasiekti britų karo laivų. Įduoti kelias valandas, reikalin-

Kol argentiniečįai sušiorienta-1 gas atsiklausti vyriausybės. Jis 
vo, kas saloje atsitiko, britai pats neturįs teisės šį klausimą 
^l&^Larįos srityje iškėlė^J,OlMLĮspręsti.._Iki šio meto Argentinos 
britų karių, reikalisgus ginklus, ’ ’ ’ ...........

’Šaudmenis, tan.kus.-ir šarvuotus 
automobilius kariams stumi.s 
pirmyn. Britai jau užėmė 60 
kvadratinių mylių plotą ir be 
didelių nuostolių stumiasi Dar- 
AVino’ aerodromo kryptimi. A.- 
gantiniečiai- negali naudoti š’o 
aerodrome, nes takai bombų iš
ardyti, o lėktuvai sunaikinti.

San Carlos srityje britai iškė 
lė pakankamai kulkosvaidžių. [___________________
priešlėktuvinių patrankų, ’ ranki- > įsitikinę, kad britai galėtų vis’š- 
nių kulkosvaidžių, kad galėtų 1 kai nugalėti Argentinos karo jėj 
gintis hui senesnius ginklus var-įgas salos?. Britų kariai yra dis- 
lojančių argentiniečių. Pradžio-. ciplinuoti, geriau paruošti kd- 
je britai manė, kad argentinie Į voras ir turi geresnių ginklų. 

I čiai bandys pulti San Carlos po- Jeigu jie iškėlė 5,000 karių pra- 
zicijas, bet jie negalėjo iš Stsn-'eilą penktadienį ir šeštadienį, 
ley srities. Argentines kariai • tai šiandien britų karo jėgos ten 
yra apsikasę rytiniame salos pa- turi būti dar gausesnės.
kraityje ir laukia atžygiuojanč ų j Sekreiorius nenori, kad britai 
rL^.. r^’ duotu mirtina smūgį Argentinos
Britų sprausminiai lėktuvai kariains> ncs tada įvyks didelės 

puo ė argentiniečių pozicijas pakaitos pačioj? Argentinoje.
an ey srityje. Argentiniečįai i staigia i pakeitus vyriausybę, 

pasigyrė, kad jie numušė tris Argentinoje gali įsigalėti komU- 
bntų lėktuvus šios kovos metu,' nistai Argcnt;na grįš prie demo. 
bet britai tvirtina, kad visi bn- kralinė3 .'antvarke’s, bet nėra jo-

| kio reikalo leisti ten įsigalėti ko- 
; munistams. Pralaimėjimas Falk* 
land salose yra labai skaudus 
smūgis Argentinos kariams. 
Krašto gyventojai tą žino. Ka
riams nėra rimto pasiteisinimo. 
Jie bus priversti trauktis ir ati
duoti vyriausybę demokratinei 
daugumai.

Jungtinių Tautų sekretoriui visą 
reikalą išspręsti vienos savaitės 
bėgyje.

Argentinos užs. reikalų minis*

vyriausybė nerodo noro atšaukti 
kalius iš Falkland, salų,, bet da
bar gali savo poziciją pakeisti, 
nes britai jau išsikėlė šiaurinėje 
rytinės Falkland sale's dalyje. 
Argentinos kariai jų nepuolė ir 
nepuola, nes nesitiki nugink
luoti iškeltas britų karo jėgas.

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Haig prašė britus nesu
naikinti Argentinos karo jėgų 
Falkland salose. Sekretorius yra

las'

Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $330,

Izraelis neprašd ginklų veltui. 
Izraelis yra pasiryžęs mokėti 
doleriais už naujausius lėktuvus. 
Jei Beginąs dolerių neturės, lai 
juos sudės Amerikos žydai.

Sekretdrius Haig patarė bri
tams nenaikinti Falkland 
salose esančių Argentinos 
karių, bet sudaryti sąlygas 

jiems grįžti namo.

— Įsibrovė!:ai į Salvadorą iš
sprogdino du galingus transfor
matorius ir paliko tamsoje tris 
provincijas.

- Du Sirijos lakūnai parašiu
tais Liliane iššoko, kai Izraelio 
kulkos sužalojo jų lėktuvus.

i
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*>AP \PN1CKAS

KELI ĮSPŪDŽIAI Iš ŠAULIŲ 
SUVAŽIAVLMO

(1 ęsinys)

Bu au šauliu atstovų suvažla 
rT ' ; kc* x Maistas buvo ge- 

; \ rra ’ m .s irandagus

hike stokos negalėjau palmkin- 
i ti jų norus. Buvau atvykęs si 
Povilo Lukšio šaulių būrio pir
mininku A. šetiku, u pastarasis 
po atstovų suvažiavimo tuojau 
vyko į namus, nes turėjo vykt? 
i darbą. Pažadėjau atvykti vė
liau automobiliu aplankyti gi
ni nių ir senų draugų ir tuo pa
čiu atsilankyti ir pas naujus ma- 
i/.iius č.kagos lietuvius ir dar 
Naujienų skaitytojus bei rė
mėjus.

Apie 
sagėje 
šaulių 
prof. V 
tema “1 
junga ” 
paskaitą jau rašė K. Paulius.

Man šioje paskaitoje dalyvau
jant, kaip tik teko susipažinti 
su Sibiro tremtiniu ir knygos

kovo mėn. 26 *d. Vyčių 
įvykusį susirinkimą ir 
Sąjungos garbės pirm. 

U A. Mantauto paskaitą 
Kuriuo kebu šauliu Sa- £ £■ 

nemesiu, nes apie šią

sau! ų gausumą, 
ouvo tikrai labai 
Ls,auh_ė lietuv'ų 

tc!ų sėdėjo po 
v ? ’□’no jx> 10 

< eilė vielinių ir iš 
Kanad'> , del šaulių Sąjungom 
vvdovų užgaulių, net ir pirkę< 
bliu kis, pretest uodam i nebėjo 
i bankela.

Kur sėdėjau prie stalo, buvo 
iš K-evelando ir Čikagos šau.ių 
L> piadžių visi nekalbūs, lyg 
būtų po laidotuvių, netekę save 
artimo giminės. Bet po vieno 
kito stikliuko, praneškome. Aš 
buvau iš Kanados, ir buvau už , 
klausias, ar ir Kanadoje taip ei-.
giasi šauliu vadovai. | ‘Mirti£s lageriuose ir tremtyje”

Turėjau ‘ pasakyti tiesa, kad i autorium Jonu Kreivėnu, Petro 
taip nėra, ir aš pareiškiau nusi- ‘ Stravinsko raštų leidimo kom.- 
stebėjiibą. kad šiame šauhų at-!tel° P^mininku Jonu Kavąliaus- 
stovų suvažiavime pirmą kartą 
pamačiau tokį nekultūringumą, 
vien kaltinimai, užgaulės. Pa
klausiau, kodėl tiek mažai žmo
nių banxete? Gavau ir atsakv- 
mą: Anksčiau ir mes buvome 
tieningesni... Kai pradėjom sta
tyti šiuos šaulių namus, prisi 
dėjome darbu ir po $1,000 auko
jome, moterys rudšėme Kūčias, 
gaminome maistą ir iš gauto 
pelno mokėjome skolas. Pasku- J 
tintais metais viskas pasikeitė, j a\er^a 
Viršininkai pradėjo rūšiuoti, pa- ! 
sidarė ir diskriminacija; kas ne
patinka viršininkams, nors ir 
rinktus šaulius šaules nušalina, 
pasiima kitus ir t.L

Turiu užrašų knygutėje ir ke
letą nusiskundusių ir •diskrimi
nuotų pavardžių, bet neatsiklau- 
sės, be j u sutikimo neskelbiu , 
Buvau kaip Naujienų korespom 
dentas kviestas į svečius, bet dė.-

k u ir ylakiškiu dailininku J. Tri
eili. Ponia D. Tridienė laiks nuo 
laiko patriotinius straipsnius 
parašo ir į Naujienas. Su Anta
nu Laurinaičiu, dideliu lietuviš
kos veiklos ir spaudos rėmėju, 
buvau susipažinęs per SLA eks
kursiją 1981 m. lapkričio’ mėn. 
važiuojant laivu po Karibų salas. 
A. Laurinaitis, statant šaulių 
namus, irgi tūkstantį paaukojo. 
Daug laikraščių, žurnalų prenu- 

ir, be to, lietuvišką
i spaudą paremia stambiomis su
momis. Taip pat stambiomis 
sumomis paremia ALTą, Tautos 
Fondą. Tai tikras lietuviškos 
veikios mecenatas.

Aš pats nustebau, kada nuvy
kau į šaulių atstovų suvažiavi
mą, i šaulių namus. Man sto
vint eilėje prie registracijos sta- ii* prašau leisti man šį kartą nors į 

į to, priėjo.A. Laurinaitis, padavė dalinai atsilyginti. Bet ir vėl ne- j 
.:&heta į banketą ir pareiškė: leidžia.

Sėdėsime prie vieno stalo”. Pa- Už kelių minučių A. Laurinai-

K' ?
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- r. a ia ttu? piace 
dreams. Anų,

Uut 15 ovtė 
U.S S a vingu 

xaids have been helping to make 
Kpų.v dreams ocme true for years. 

Nomt, Bonds mature in less than 
yean*. That mean* your dreams 

in aw true faster than ever before 
Yvu can buy shares in your paxti- 
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Kuršių mariose

dėkojau už paslaugą ir pareiš
kiau norįs atsilyginti už bilietą. 
Pinigų nepriėmė ir pažymėjo: 
“Būsi mano svečias”. Kadangi 
suvažiavimas pasibaigė 5:30 vai., 
o banketo pradžia 7 vai., tai vy
kome pas draugus, kur buvome 
sustoję.

Bankete stalai
rudti. Mano stalas buvo Nr. 10. 
Kai nuvykome Į banketą, tai 
prie stalo jau sėdėjo ir mano ge
radarys A. Laurinaitis.

Ir vėl A.xLaimiiaitis man pa- ‘

buvo nume-

tis grįžta prie stalo su geriau
sios vokiškos degtinės bolika ir 
keliomis minkštų gėrimų bon- 
komis. Padėjęs ant stalo, prane
šė: “Čia šarapnicko, iš Kanados, 
gėrimai”. » .

Sakau: “Gerai, bet turiu atsi
lyginti kiek kainavo, tada bus 
mano pirkti gėrimai ir vaišinsi
mės visi”.

Laurnaitis trumpai atsakė: 
“Pinigų neimsiu — esi mano 
svečias”. / <

___ _ į Taip per banketą A. Laminai- 
darė staigmeną. Truputį užval- visą stalą vaišino “Šarapnic- 
gins, paklausė: “Kokį 'gėrimą ko” gėrimais. Manei išeivijos gy- ’ 
mėgsti ? Reikia paragauti.”____ j

Bare yra Kanados, Amerikos, r\'n T) C T? TE A TT'TQ ’ 
vikieėiu’ir kitų valstybių gėri-.E'K. ** IxKlljAlllO x 
mų. Sutarėme — vokiškos po i 
stiklelį paragauti. Ir vėl siūlaus ■

Veskit mane į aukštą kalnelį. 
Sodinkit i vėlią suolelį , . .

Iš liet, liaudies raudu
Dr. P. GRIGAITIS SAVO

KALNELYJ

Pirmadsenio 1969 m. — geg. 
25d rytą palaidojome Dr. P. Gri
gaitį. \

Dangus, kurs lyg tyčia šį pa
vasarį sava i tgaliams atsiunčia 
blogiausią orą, šį pirmadienį 
meiliai nusišypsojo, ir švelniais 
>aulės spindulius barstė į visus 
be. amžiaus iry ties Skirtumo.

R diko koplyčią Bridgepbrte 
vargu savo amžiuje, buvo tiek 
žmogių mačiusiu juo labiau-sū- 
talpinusi, kaip praeitą sekma
dienio -vakarą ir, pirmadienių 
rytą, žmonių ne vierl čikagiečhį, 
bet ir iš New Yorkoi Washmg- 
tono ir Bostono ir kitur^atskri-. 
duslų. AtsišVeikintisu vyrur su 
kuriuo buvo drauge veikta ir 
aukštesnių tikšjų siekta, Atsis* 
veikinti amžinai. Visi sambūriai 
bei srovės buvo darniai atsto
vaudami, parodyti savo, pagarbą 
vyrui, kurs visą savo gyvenimą 
siekė, dirbo ir kovojo dėl vieno 
aukščiausio idealo — laisvės Lie
tuvai, visai lietuvių tautai irį 
Jriekvienam lietuviui individua
liai. '

Nelėngva atsikirti su žmogu
mi, su kuriuo teko gyventi ir 
dirbti iš arčiau ar iš toliau pef

AMŽIAUS P AE 
a aMIKaDZeS

Romo Kalantos Suliepsnojimo Dešimtmečiui
I Dr. Kazys Ėringis

(Tęsinys)

j Romo Kalantos tėvų karta studijuodama Kaune aprau
dojo ištremtus Į Sibirą tėvus ir išžudytus brolius — parti
zanus, ir amžinai prakeikė okupantą už padarytas tautai 
skriaudas ir niekšybes. Jie čia reikšmingus Veiksmus 
įprasmindami neatsargiai kėlė trispalves ir patys buvo 
tremiami į Sibirą. Likusieji spiečiais beveik penkioliką 
metų Vėlinių vakarais telkėsi prie karžygių ir didvyrių 
kapų, ir mėšlungiškai siutino bei varė siaubą ir neviltį

senime pirmą kartą tokią staig
meną turėjau, kokią padarė tiki 
naujai susipažinus Antanas Lau- . L
rinaitis, kelis metus gyvenęs! okupantui ir j o pakalikams, tuo išreikšdami krikščio- 
Kanadoje ir prieš kelioliką me-; nišką ir tautinį protestą už Tėvynės išniekinimą. Oku- 
tų įsikūręs Amerikoje. {

Labai draugiška buvo ir An-1 
tano žmonelė. Buvau kviečiamas 1 
važiuoti pas juos, bet dėl laiko" 
stokos negalėjau vykti. Tada pa- - _ . . . . ..
davė kortele su adresu ir papra- dentas, claoar patalpintas Oerniacliovskio psichia^trineje 
šė, kada atvyksiu į Čikagą, būti
nai atsilankyti ir pas p.p. Lau 
rinaičius.

(Bus daugiau)

pantas, kaip tikras kerštininkas, vietoje to, kad duoti 
pagridines žmonėms ir tautai laisvės, Kauno kapines 
sunaikino. Pilniausia apibendrino visuotiną šių veiksmų 
pilnatį iš profesijos gydytojas, berods buvęs Kauno stu-

iigoninčje, Helsinkio Akto vydkymo stebėjimų Lietuvos 
grupės narys gyd. Algirdas Statkevicius, eilėraštyje 
"Kauno Kapai”. Klausykitės, įsiklausykite įdėmiai į Tė
vynės kankinio Algirdo Statkevičiaus žodžius, t

Eilėraštis paimtais iš geliančio dėl tėvynės .^nelaimių 
skausmo, įniršio ir nevilties Algirdo Statkevičiaus poe
zijos. tomo, laimingai pasiekusio Vakarus ir dabar ruo
šiamo spaudai.

Pasiklausykime dar vieno posmo iš eilėraščio "Lie-. 
,r; taip pat įsiklausykime į, Algirdo Statkevičiaus 

į dimi ir protu suvokime iš 109 eilėraščio "Prispaudėjams”.
Tai Romo Kalantos tėvų kartos balsas, kurios vardu 

‘gyd. Algirdas Statkevičius, iškalėjęs apie 7 metus vėl 
buvo persekiojamas už gėrio vertibių gynymą Lietuvai 
ir dabar, kaip minėjau, yra patalpintas Černiachovskio 
psichiatrinėje ligoninėje politiniam susidorojimui.

Taip ir kiekvienas vertas lietuvio vardo žmogus, 
: kiekviena šeima neša savąjį ir bendrąjį tautos kryžių 
• pavergtoje tėvynėje. Ypatingai tragiška yra Romo Ka
lantos šeima. Čia pasinaudosiu savo ir ypač stropiai 
surinktomis ir 1976 m.’ Vyt. Alanto paskelbtomis žinib- 

: mis knygoje "Romas Kalanta”, taip pat naujai iš Lietu- 
į vos atvykusiųjų paliudijimais. Pažymėtina, kad nemir
tingumu pasiženklinusio Romo tėvas buvo 1944 m. mobili
zuotas į Sovietų Armiją. Ir aš tais metais buvau mobili- 

, zuotas ir, neatsiradus palankiai galimybei pabėgti pas 
partizanus, visą žiemą ir iki karo pabaigos buvau fronte 

daugelį metų. Visi norėtų ta pro- .Vokietijoje. Man ypač gerai žinoma šių aukų kaina ir 
savo žodį pasakyti, širdį iš- tos mūsų kartos dalies psichologija. Mes buvome to am- 
. ■ __ , , t • žiaūs žmonių kartos dalis, mes buvome tautos auka, žino-

gienos duokle vergijai nuo Lietuvos, vardan bendros 
Aliantų pergalės. Mes buvome priversti mirti ir patyrę 
nedalią visi be išimties, suvokę iškylančius Atlanto Char- 
tos principus, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, ko
vojome už daug laimingesnę tėvynę, negu šiandien ją 
turime. Tėvynės Lietuvos išdavikų, pas mus beveik ne
buvo. Jie apvilti jau buvo paguldę galvas Kurkso lau
kuose, o likę gyvi, kažkiek praregėję, spietėsi Lietuvių 
Atsarginiuose pulkuose, kartu su 1944 m. mobilizuotai-

• • * n. £.4 ’f5 • ’ A > 5 --i , Į

i

į tuvai’
Į “Pranašystę” iš 33-čio eilėraščio. Ir dar vieną posmą šir-
' rliTYiT iv nrnh

Ėeti.
šį rytą kalbų nebuvo, tik M. 

Gudelis pasakė paskutinį žodį— 
eulogiją ir, Genovaitei Giedrai
tienei giedant liūdnas giesmes, 
trys kunigai — katalikų kun. 
Sugintas ir evangelikų liuteronų 
kun. Trakis, ir kun. Pauperas 
susikaupę kiekvienas savaip pa
simeldė savajam tam pačiam 
Dievui. Pagaliau buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai ir c a j vtor- - r M ____
atsisveikinimo valanda baigėsi, siąis, o vėliau dauguma krito Itūrše. Tuo tarpu nemaraus

Amžinybės laikas bėga vi-j didvyrio Romo tėvas, taip kovojęs už laimingesnę tėvynę 
Šiems lygiai ir apie pusę valan-I t i
dos truko, kol atsisveikintojų eilė 
praėjo pro ramiai, amžinai po 
Lietuvos Vyčiu ilsintį velionį, 
jo sesutei ir dviem sūnums pas
kutinį kartą pabučiavUs saVo 
brolio ir tėvo Saitą kaktą. Ridi
kas lėtai Užvožė karsto viršų, 
karstą apklojo Lietuvos vėliava 
ir perdavė grabnesiams . . .

Apie 100 automobilių mylios 
ilgumo vilkstinė pajudėjo Lie-į 
tuvių Tautinių Kapinių linkui, j

“Šiokią dieną ir aš norėčiau 
būti palaidotas!” teko nugirsti 
šsrtaiiant vieną garbės grabnėšį,1 
išreiškusą mintį ir daugelio kitų,1 
kurie panašiai manė, tik nedrįso 
taip garsiai pasakyti.

Vieta parinkta ant gražios kal
velės prie pat. pravažiavimo ke-

(N ūkei ta j penktą puslapį) I

ir jos neišvydęs, kažkada vėliau tapo Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos nariu ir stambiu administratoriumi.

w (Bus daugiau) . •
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DETROITO NAUJIENOS
Č. Šadeika atšventė 70-ąjį gimtadienį

Gegužės 15 <1. vakare, būrys dar ir dabar siekia įsigyti gydy- 
Česio Sadtikus draugų sugužėjo1 toje' profesiją. Rimas prieš kg- 
į jo rezidįntiją pasveikinti su-|lioliką metų sukūrė šeimą. Sta- Į 
laukusį 70 metų amžiaus. Visus sys dar tebesidairo, lūkuriuoja.

česys ir Onutė Šadeikai gra-, 
/.lai įsikūrė Detroito priemies
tyje Farmington Hills, kur įsi
gijo didžiulį sklypą. Vietinės or- j 
ganizacijos jų sodyboje ruošia, 
išvykas.

Česys Detroite

laukusį 70 metų amžiaus. Visus 
pasitiko su šypsena jo palydovė 
Onutė. Netrukus ant sta’ų atsi
rado įvairaus maisto bei gaivi
nančio gėrimėlio. Pasivaišinę, 
pasikalbėję, po geros valandos, 
dalyvis kūrėjas-savaneris Stasys 
šimoliunas^ pasveikinęs sukak
tuvininką česį, 
sulaukti dar daug sveikų gimta
dienių, paprašė artimųjų ir 
draugų sudainuoti Ilgaausių 
melų.

Vaišių vadovas Vincas Tamo
šiūnas su humoru pravedė su
kaktuvinį balių. Jubiliatą svei
kino ponia Stasė šimoliūnienė, 
Romas Macionis, Antanas No-, 
rus, Antanas Vaitėnas ir šių ži- ’ 
nių autorius.

V. Tamošiūnas papasakoja 
' vaišių dalyviams, kad sukaktu

vininkas Č. šadeika zarasiškis, 
klęs iš Asavitų kaimo, priminė 
gražią Zarasų apylinkę, ten įsi
kūrusius prie ežerėlių gražius 
kaimus, žaliuojančius pušynėlius. 
Sukaktuvininkas atidžiai klau
sėsi, tarpais įsijungdamas į pa 
sakojimą.

Česys yra kuklus, nemėgstąs 
liaupsinimo. Jo pomėgis — pa 
sakojimas apie Zarasus. Kąlbe* 
damas su manimi telefonu, pa
geidavo, kad neparašyčiau ko 
nereikia. Na, jr žinok, žmogau, 
ko kam reikiair*.ko kas nenori- 
Jei taip, tai nutariau daug ir ne 
rašyti. . . -

: Česys~ brendo tėviškės ūkyje, 
kaime. 1933 msdais stojo Lietu
vos kariuomenėn. Atrodo, kad. 
kariuomenė jam labai patiko, 
gal todėl jis ir pasiliko liktiniu 
puskarininkiu iki 1940 m. spe
cialioje artilerijos' grupėje Kau-. 
ne, Panemunėj. 1940 m. Česiui 
buvo lemtingi metai; ~Tais me-: 
tais jis apsisprendė sukurti šei
mą su gražia Onute Atkočiūnai
te. Daug žinių apie siikaktuvi- 
ninką česį neturint, jo istoriją 
trumpinsiu, žinau/ kad jis, kaip 
ir daugelis lietuvių, pasitraukė 
iš Lietuvos Vokietijon ir kai ku
rį laiką gyveno lietuviu stovyk
lose. f 1 - |

1949 metais česvs ’ su šeima 
laivu atplaukė Amerikon ir ap
sigyveno Detroite. Čia dirbo au
tomobilių įmonėse. {Įsikūrimd 
sąlygos, kaip ir dąugcįib mūsų, 
nebuvo lengvos, Į deirbą kibo 
abudu su žmona. Vėliau atsida
rė. smulkų biznį, bet sąlygoms 
pasikeitus, vėl uždarė. Tuo' pa
čiu laiku augino ir makino du 
sūnus — Rimą ir Sta^L Rimas dairaus ir nematau prelegento.

ir apylinkėse 
palinkėjęs ja ra yra įsijungęs į sekančias organi- į 

zacijas: į Organizacijų Centrą,! 
BALFo 76 skyrių, Karių Ramo- ’ 
venų skyrių, Tautininkų Sąjun
gą, Dar’aus-Giiėno klubą, Lie
tuvių Namu Draugiją, Radijo 
Kaitą, Si. Butkaus Šaub’ų'kuo- j 
pą. Tautas Fondą, Lietuvių Fon- t 
dą ir dar į kitas organizacijas, j 

> česys, kaip ir jo palydovė Onu- ’ 
• tė, nesitenkina tiktai priklausyti 
organizacijoms; jiedu ten ateina 
ir dirbti.

česys nepamiršta nei spaudos. 
Jis ne tik yra duosnus aukoto-1 
jas, bet kartais parašo ir į Nau
jienas arba Karį. Maždaug tokia

c ..
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Muzikas St. Sližis

i.

14f

F<i-
B

česio gyvenimo nuotrauka. Tie- Pagaliau, programos vadovė 
sa, česys dažnai prisimena ir publikai pranešė, kad prelegen- 
apgaili Lietuvoje pasilikusį brolį, to nebus ir kad jo kalba bus per-

Linkiu česiui geriausios svei- duota iš juostelės. Juostinė 
katos sulaukti ir daugiau jubi- į kalba tęsėsi pusvalandį. Gavosi 
liojų. i

4^

MAIRONIO MINĖJIMAS 
DETROITE

Iškilmingas .120 metų nuo jo 
gimimo ir 50 metų nuo ji mir
ties . sukakčių minėjimas įvyko* 
Šv. Antano parapijos padidinto
je salėje. Minėjimas prasidėjo^ 
pamaldomis šventovėje, kur Mi
šias atnašavo klebonas Alfonsas 
Babonas, giedant parapijos miš
riam chorui; choro vadovas — 
Stasys Sližys. Minėjimo salėje

ne tas, kas būtų perduota gyvu 
žodžiu.

Iš Maironio Yaštų padeklama
vo eilėraščius aktorius Vytautas 
Ogilvis. Jis pradėjo su įžanginiu 
žodžiu: Mūsų broliu nedaug, bet 
mes tvirti. Pasakė ir tokį poeto 
Maironio posakį: “Apsaugok nuo 
skystapročių, nųo'lat verkšle
nančių”. Ogilvis, geras aktorius, 
pasigėrėtinai padeklamavo kele
tą eilėraščių, už tai jam - nepa
gailėta aplodismentų, t Tuo ir 
baigėsi akademinė dalis.

buvo' iškabintas didžiulis plaka- Meninę dalj atliko moterų
tas su užrašu: Prelatas J. Matu
lis---- .Maironis, kenčiančios ir

kvartetas, vadovaujamas muzi
ko Stasio Sližio. <Kvartetas pa-

o

S*

Tėvynė Lietuva — A. Bražinsko. 
Visos daines labai gražiai nu
skambėjo. Publika po kiekvienos 
dainos šiltai plojo ir bisavo, pra- 
šė pakartoti. Tai pirmas pasiro
dymas St. Sližio paruošto mote
rų kvarteto. Egzaminas išlaiky
tas. Reikia manyti, kad tą puikų 
vienetą matysime pasirodant ir 
kituose parengimuose.

Kvartetą sudaro: Birutė Ja
nuškienė, Aldona Tamulionienė, 
Natalija Sližienė ir Česlovą Pliu- 
rienė. Valio, muzikui St: Sližiui 
ir jo kvartetui!

Iš surinktų apie Maironį raš
tų buvo įstatyta, parodėlė, kurią 
-suruošė visuomenininkas AIgir% 
das Vaitiekaitis.

Padėkos žodį tarė St. Kaune- 
lienė. Padėkojo' visiems tiems, 
kurie prisidėjo prie ruošiamo 

dalyvavokovojafičioš Lietuvos poetas. Įda5navo tris . dainas?- Per šilely minėjimo. Puj^kos
Toliau plakate matėsi įrašas: D°Jau — Gaudies daina, St. Slį- pilna salė. Minėjimas pavyktf ge- 
Ginkime kalbą, žemę, jos būdą, | ^ino žiedas - J. Švc-do,. ii ra i. Rengėjai Kultūros klubas, 
stokime į darbą kaip milžinai. I 
Į darbą stokim vyras į vyrą; 
sujungtos rankos, suteiks stipry
bę. 1862-1932. Plakatą paruošė 
Mykolas Abarius.

Minėjimą pradėjo Kultūros 
klubo pirmininkas Antanas Mus
teikis ir, po trumpo atidaromojo 
žodžio, maldą sukalbėjo parapi
jos klebonas A. Babonas. Pro
gramai pravesti pakvietė St 
Kaunelienę.

Spaudoje ir per radiją buvo 
paskelbta, kad paskaitą skaitys 
poetas ir dramaturgas Stasys 
Santvaras, iš Bostono. Susėdus. 
publikai paskaitos išklausyti,

LB BALSAVIMAI
DETROITE I

• i

Buvo renkami atstovai į LB 
Se mą ir į Tapybą. Balsavimai 
vyko Dievo .Apvaizdos, šv. An
tano ir šv. Petro parapijose. Taip 
bent, skelbė spaudoje ir radijo 
bangomis. Gigužės 15 d. skirta 
balsuoti šv. Antano parapijoje. 
Kaip balsavo kitose parapijose, 
nežinau, šv. Antano parapijoje 
balsavimams vadovavo, plakatus 
ir balotus dalino LB reikalų ve
dėjas Jurgis Ribiaskas. Dalino 
vokus i/ balotus, 1m?1 niekas ne- 

, užrašė, kam buvo duota ir kiek 
i tų vokų ar balotų išdalino. Da

vė neštis namo žmc’noms ar vai- 
koins, kurie nedalyvavo. Balotus 
surinkęs, dėjo ant stalo į krūvą, 
c, jei vadovas stovėjo toliau nuo 
italo, įsidėjo į kišenę. Per savo 
gyvenamą tokio- balsavimo nesu 
malęs, 'l ai kuo vertas toks bal
savimas?

LB Detroito apylinkė, berods, 
turi per 
užpildyti jų vardus 
viską atlieka, 
nebuvo. Nesilaikvdam as taisyk-1 
lių, elgėsi buvęs prezidentas R. j 
Nixonas. Už neteisėtus įsišoki-j 
mus buvo jam užvesta byla ir 
grėsė kalėjimas. Prezidentas 
Forda-s pasigailėjo’ ir suteikė 
jam amnestiją. Lietuviai prieš 
lietuvius taip pat bylas buvo už
vedę. LB yra taip pasielgusi. 
Dabar LB vėl elgiasi neteisėtai. 
Toks LB sauvaliavimas gero ne-< 
žada. Ji naikina pati save. 

4c ♦ ♦

DARAU PATIKSLINIMĄ
Aprašant ALB Radijo klubo 

metinį visuotinį susirinkimą ir 
išrinktą naują valdybą, Naujie
nose 1982 m. gegužės 8-10 d., Į 
NT. 88, išrinktoje naujoje valdy
boje per klaidą liko neįrašyti: 
finansų sekretorius Leonardas 
Šulcas ir kasininkas Petras Mar- ’ v 
čiukaitis.

4c 4c

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Didžiųjų Birželinių trėmimų 

minėjimas įvyks birželio mėn.

i

Laiškas Redakcijai

Pastabos dėl p. M. Gelžinio samprotavimų
Savo nostalgiškai romantiš- monei: aš manau, kad jokia ma- 

koms svajonėms paremti, M. žlietuvių liaudies daina, sprend- 
Gelžmis pasigavo mano 1948 m.’ žiant iš ;ų formos ir turinio, ne-
“AidųM žurnale Nr. 18 paskelb
tą straipsnį “Tautosaka Mažojoj 
Lietuvoj" (žr. “Naujienos”, Nr. 
93-94). Viską jis ten stengiasi 
apversti pagal savo svajones i?i 
išskaityti taip, kaip jam norė
tųsi matyti.

Aišku, esu nuomonės, kad lie
tuviai Rytprūsiuose anksčiau 
apsigyveno, negu kolonistai vo-| 
kiečiai, pvz. zalcburgiečiai ten! 
buvo įkurdinti 1732 m. po did
žiojo maro. Tačiau niekas ne-| 
gali nustatyti, kiek Rytprūsiuose’ 
buvo lietuvių prieš 1422 m. Mel
no taiką. Negalėjo būti daug, nes 
raštai ir dokumentai vis mini 
senuosius prūsus, bet ne lietu-

siekia toliau kaip XV ar XVI 
nmž. Daugelis jų yra daug jau
nesnės, aiškiai mini vokiškosios 
Prūsijos karalijos istorinius įvy
kius.

Kur tik atsiranda daugiau lie- 
tnviskų šeimų, ten jie dainuoja, 
net steigia savo chorus ir liau
dies dainų šventes, kuriose da
lyvavo šimtai dainininkų ir tūk
stančiai klausytojų. Panašiai 
buvo ir Maž. Lietuvoj, pvz. 
veikė lietuvių Giedotojų Drau
gia Tilžėje. Prieš keletą šimt
mečių galėjo lietuviai turėti ir 
Karaliaučiuje savo giedotojus. 
Juk šiandie vakarai su lietuviš
komis dainomis ir liaudies so- 

vius. Po Melno taikos, kai san- kiais nėra jokia retenybė kiek- 
tykiai taip Ordino ir Didž. Lie- 

tūkstnatį adresų, gali tuvos kunigaikštystės pasidarė 
;. Vienas pats labai geri, tai vyko didelis gy- 

jokios kontrolės | vente/ų judėjimas į abi pusi.Į 
Nepr. Lietuvos laikais Suvalki
joje buvo apie 7,3% vokiečių 
tautybės gyventojų- Jie ten iš 
dangaus nenukrito, bet atsikėlė. 
Visados reikia remtis faktais, 
bet ne fantazija. Lietuvius, kaip 
stambesnę gyventojų grupę Ryt
prūsiuose, pirmieji paminėjo 
vysk. Polentz 1524 m. ir kroni
kininkas Grunau apie 1526.

Kaip etnografui, man jau ir dimams. Nei Jaltoje, nei Pots- 
XVI amž. yra seni laikai. Jei M. dame sąjugininkai neatsiklausė 
Gelžinis pabrėžia mano, kaip į įr nepaisė lenkų ar lietuvių 
tautosakininko autoritetą, tai jis norų. Taip pat neatsiklausė 
turėtų tikėti ir šiai mano nuo- kroatų ir slovakų, ar jie norėtų 
—— —-----r------ turėti savo nepriklausomas val

stybes, ar būti prijungti prie 
gausingesnių ir stipresnių serbų 
•r čekų. Apkaltino kroatų ir -slo
vakų patriotus “nacizmu”, juos 
persekiojo ir žudė, o tuos kraš
tus, leido prisijungti komunisti
nei Jugoslavijai ir Čekoslovaki
jai. Politikai nepaisė nei tauty
bės, nei “apsisprendimo teisės”.

i

viename didesniame Amerikos 
mieste. Negi tuo “sulietuvino
me” Ameriką! Būtų gerai, jei 
Gelžinis paskaitytų kitus vėles
nius mano straipsnius.

Reikia atsiminti ir skirti du 
dalyku: praeitį ir dabartį, ro
mantiką ir realybę. Poliikaį ir 
valstybės sienų nustatinėtbjai 
nekreipia jokio dėmesio į ar
cheologinius, etnografinius ir 
istorinius argumentus. Visa tai 
tik pareitis, kuri kaip taisyklė 

• napadaro įtakos dabarties, spren-

r

Aleksas Ambrose,

Uli

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
c• . *

, . . 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

13 d. Dievd Apvaizdos parapijos 
salėje. Minėjimą ruošia Pabal- 
tiečių komitetas, susidedąs iš 
lietuvių, estų ir latvių, šiais me
tais vadovauja latviai; talkina 
lietuviai ir estai. Pamaldos už 
žuvusius ir kenčiančius Sibire 
atnašaujamos Dievo Apvaizdos 
parapijos šventovėje. Pamaldos/ 
ir salėje, laike akademijos, lie-! Kodėl kitaip turės būti ateityje? 
tuviai dalyvauja su savo tautine i Stipresnis padiktuoja savo sąiy- 
vėliava.. Be abejo, su savo vėlia
vomis dalyvauja latviai ir estai. 
Lietuvių vėliavą atneša į šven
tovę švyturio Jūrų šauliai.

Lietuviu iniciatvva bus rodo-1 
mos skaidrės apie- Sibiro trem
tinius. Skaidrėmis pasirūpins 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro valdyba. Techninį darbą 
atliks Vladas. Staškus ir Kazys 
Razauskas. <

Visi lietuviai kviečiami šven
tovėje ir salėje gausiai daly
vauti. Ant. Sukauskas i

gas silpnesniam. Taip visados 
esti. Todėl nėra jokios prasmės 
reikšti kokias nors labai ginčy
tinas teritorines pretenzijas (‘iki 

i Potsdamo linijos’ ir pan.), re
miantis silpnais istoriniais argu
mentais, kai neturima militari- 
nės ir demografinės jėgos toms 
pretenzijoms paremti. Rėksmu 
nieko nelaimėsi. Taip^ęlgdamiesi 
mūsų imperialistai tikflapgaudi- 
nėja patys .save ir suvedžioja 
lengvatikius, puoselėdami tuš

čias viltis. Dr. Jonas Balys

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

?501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2781
Inz. LIUDAS MIKŠYS, 

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

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

« rmSTWGAl IBTLDGMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAU 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 525. Kieti viršeliai.

TeL 476-2206 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių -Hteratūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine® 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankcC, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pusi, knyga kainuoja tik. 83.

• DAINŲ ŠVENTES 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 82.

• V1ENTSO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ute- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. t

» Lietu v iš KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašanaka 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys muštruotas nuotraukom!*, pabaidoje duodama 
ritovar'džių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

V K? LAUMES EIM1E, rašytojos Petronėlės Orintalfėa ataS*
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir. 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83. • h.«i ii

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupran
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po®- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86. •

V BATYRINfS NOVELES. M. ZoeČenko kūryba, 7. Valaičle 
vertima*. 206 p«l. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygo* gaunamo* Naujiena**, 17M So. Hahted 3k, ChJcago, 
IE >0668. Užsakant paltK, f
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Orderiu kartu ta zfatkXE.n.

jiems tol terūpi, kol valstybės priešakyje stovi komunis
tai. Kaip frontininkams rūpi Bendruomenė, kol josios 
priešakyje stovi frontininkai.

Sovietų valdžios atstovai prižadėjo išleisti kiekvieną 
pavergton Lietuvon ar kiton pavergton valstybėn nuva
žiavusį turistą. Jeigu jau čekistai prižadėjo išleisti visus - 
tai nebuvo jokio reikalo Maskvon nuvažiavusius krėsti 
Bet visi nuvažiavusieji grįžo, štai ką rašo Kaune pasi
likęs čekistas apie Amerikos lietuvius, vežančius rusėms 
dešimtis tūkstančių dolerių:

‘Tarp turistų — ir tie užsienio lietuviai, kurte 
dėl vienokiu ar kitokių priežasčių seniai paliko tėvų 
žemę ir daug metų jos nematė. Visi mūsų svečiai iš
siveža realų supratimą apie Nemuno kraštą. Žinoma 
ne visi jie, grįžę namo, nori ar gali viešai kalbėti, ką 
matę Tarybų Sąjungoje, mūsų respublikoje. Kartais 
jie būna priversti ir meluoti, šmeižti. Aišku, kodėl — 
reakcionieriai bijo tiesos apie Tarybų Lietuvą- joc , 
pasiekimus.” (Vilniuje leidžiama šių metų Tiesa.1 
gegužės 13 d. numeris) I

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus tekmadieniua, 
rwo 3 vai. ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki U vaL

Cekistai su kaukėmis
Praeitą savaitę grįžęs iš rusų pavergtos Lietuvos 

Amerikos lietuvis parsivežė kelis Tiesos numerius. Jų 
tarpe buvo šių metų gegužės 13 dienos numeris.

Jis įdomus tuo, kad jame yra trijų skilčių straipsnis 
“Turistai su kaukėmis”. Tikrumoje, tas straipsnis turėtų 
būti pavadintas “čekistai su kaukėmis”. Straipsnį pasi
rašo Mindaugas Skaitsgiris. Iki šio meto Amerikoje gy
venantieji lietuviai tokio žurnalisto dar negirdėjome. 
Greičiausiai — tai yra čekisto slapyvardis. Sakome “če
kisto”, nes lietuviui lengviau ištarti “čekistas”, negv 
“kagėbistas”, c tai reikštų — saugumietis. Ne policinin- 
ka£b€t specialus policininkas, Įpareigotas ginti komunis
tų partijos centro komiteto paskirtą valdžią. Sovietiniam 
saugumiečiui nesvarbu, ko Sovietų dauguma nori, bet 
svarbu, ko nori komlinistų partija. Visoje Sovietų Sąjun
goje ir rusų pavergtuose kraštuose yra policininkų, bet 
jie saugo žmones nuo vagių ir sukčių, tačiau paprastiems 
policininkams nerūpi tie patys tikslai, kurie rūpi kagė
bistams.

KGB yra pirmos raidės trijų rusiškų žodžių, būtent : 
komitet gosudarstvenoj bezopastnosti — valstybinio sau
gumo komitetas. Šitas komitetas nesirūpina vien tik vals
tybiniu saugumu. Jis rūpinasi komunistinės vyriausybės 
saugumu. Jis rūpinasi kiekvienu pavojumi, kuris susi
daro komunistinei vyriausybei. Jis gali tardyti generolus, 
pulkininkus, maršalus, paprastus kareivius, komunistu 
partijos narius, pradedančius krypti nuo “generalinės 
linijos”, nekomunistiškai galvojančius profesorius, stu
dentus, mckslėivius, žurnalistus, redaktorius, kunigus,, 
gydytojus, darbininkus ir net Amerikos lietuvius, vadi
namus turistais, nuvažiavusius penkioms dienoms pama
tyti gimtinį kraštą.

Saugumiečiai saugo komunistinę valdžią nuo viso
kių pavojų. Jie save vadina “kagėbistais”, bet tikrumoje 
jie rūpinasi ne valstybės apsauga, o komunistų primes
tos vyriausybės saugumu.

Pačiame šios didelės įstaigos pavadinime jau yra di
delė kaukė. Jie gina komunistų partijos vyriausybę, bet 
kalba, kad gina valstybės saugumą. Valstybės saugumas

O toje pačioje skiltyje rašo apie vieną Amerikos 
lietuvaitę:

“Tačiau tarp svetimšalių iš Vakarų dar pąsftai- 
ko tokių, kurie atvyksta pas mus ir su piktais kės
lais. Antai neseniai “Izvestijos” rašė apie JAV pilietę 
Rozaliją Somkaitę, gyvenančią Niujorke, kuri per
nai pagal giminių iškvietimą lankėsi Tarybų Lietu
voje. Maskvoje, šeremetjevo tarptautiniame aero
uoste, mutininkai tarp R. Somkaitės daiktų rado dan
tų pastos tūbelę, kurioje buvo paslėpta fotojuosta su 
antitarybine, šmeižikiška medžiaga. R. Somkaitė ne 
pirmąkart lankėsi Lietuvoje, žino, kaip gyvename. 
Bet vežė medžiagą, juodinančią mūsų kraštą.”

(Toje pačioje Tiesoje)

Manote, kad buteliukuose filmus vežė ji viena? Buvo- 
ir daugiau..Štai kitoje ^kiltyje paliestieji:

» “Deja, yra ir tokių turistų, kurie, vykdydami 
diversinių centrų užduotis, mėgina įvežti į mūsų šalį 
antitarybinės, kurstytojiškos literatūros. Antai Adol
fas Kregždis, gimęs Lietuvoje, dabar gyvenąs Jung
tinėse Valstijose, su dukra Rasa- buvo atvykęs Lie
tuvon. Maskvos aerouosto muitinėje pas jį buvo ras
ta nacionalistinės, antitarybinės literatūros. Pana
šaus turinio literatūrą bandė įvežti ir JAV pilietis 
inžinierius Vytautas Alksninis.”

(Ta pati Tiesa)

Visi tokių “baisių” filmų nuyežusieji grįžo. Reikia 
manyti, kad jie su kaukėmis, jiems prilipdyti kiti var
dai, kaip Tiesos straipsnio autoriui. Apie tikruosius če
kistai nerašo. Apie juos rašys, kai išeis atsargon ir ne
bus pavojingi.

Tikrieji yra pasislėpę. Čekos kapitonai ir pulkininkai 
šimtus prirašė iš buvusių “lietuvių kalbos gilintojų”, mo
kyklas lankiusių, paskaitas skaičiusių jaunų vyrų ir mo
terų. Juo aukštesnis pareigūnas yra nuvažiavusio vaiko 
tėvas ar motina, tuo didesnis noras tokį vaiką įkinkyti 
į čekistų eiles. Juo daugiau įtraukia, tuo.'daugiau žinių 
turi. O jei kuris žinių jau negali pasiųsti, tai erzelį kelia 
Amerikoje, ardo draugijas, kelia nerimą, ardo chorus ir 
skaldo didesnes organizacijas.

Ar jie tikslių žinių surinks, nr nesurinks, bet nervus 
pritampys, organizacijas apardys ir užtruks kiek laiko, 
kol visuomeninis gyvenimas vėl aprims.

DOMAS ADOMAITIS

Kas veikia prieš ALTą ir VLIKą — veikia 
prieš Lietuvos laisvės atstatymą

A.a. dr. Zenonas Danilevičius — visuomenininkas
(Tęsinys)

KurĮ. laiką visi džiaugėmės 
.svetimųjų pagyromis^ kad lietu
viai išeiviai buvo’ pavyzdingai 
susiorganizavę. Ir tikrai, šalia 
Diplomatinės Tarnybos, ir VLI- 
Ko, išeivių organizacijos ALTa, 
BALFas bei Bendruomenė, veik
damos savo baruose, buvo pa
jėgios kelti viešumon okupanto 
tautai daromas skriaudas, išlai
kyti Lietuvos bylą gyva pasau
lio opinijoj ir palaikyti lietuvy
bę išeivijoje. Bet atėjo 60-ieji 
metai. Amerikos kompartijos, 
vadas Gus Hali paskelbė, kad ’ 
jie numato sukaupti dėmesį ir 
sustiprinti akciją jaunimo — 
ypač akademinio — tarpe. Kas 
dėjosi tame dešimtmetyje šiame 
krašte, dar gerai prisimename. 
Demonstracijos, miestų degini
mai ir visc'kie įstatymų griovi
mo reiškiniai, kažkieno organi
zuojami ir finansuojami, nulė
mė net gėdingą Vietnamo išda
vimą bei karo pralaimėjimą. Ni
kita Khrushchev, apsvaigęs nuo 
tokio pasisekimo, išdrįso Ame
rikai pasakyti: “Mes jus palai
dosim !”

Krašto nuolaikos palietė ir 
lietuvius išeivius. Atsirado net

t i tokių, kuriems parūportsatlgori 
galvas”, bandant pasitaikinti 

■‘S-isokipins” galimybėms.> Tra« 
sidėjo. “kultūriniai mainai” ir< J 
“kultūrinis .bcndradąrbiaviniąstL

certus ir meninius pasirody
mas, kuriuose misų silpnašir- 
df:ai broliai 1
mun zmo

(emocijų, nematydami kaip oku- 
I pantas džiaugsmmgai trina ran
kas, jp'g tos empc. jes migdo ašl- 

I rų pąjautimą, kad Lietuva okų- 
puo.a, kad ji žiauraus komuniz
mo ir rusiško bato trempiama?’

Velic’nis Zenonas vienas iš pir
mųjų bandė kalbėtis su LB-nę 
diriguojančiais froniiniukų va* 
dais. Po kelių tokių pasikalbėji
mų jis įsitikino, kad “kultūrines 
bendradarbiavimas” su okupan
to statytiniais yra jų slaptai 
vykdoma politika, kurios jie ne
atsisakys. Suktais rinkimais už- 
vaiuyijji LB nė pasidarė fronti
ninkų įrankis jų siekiams vyk
dyti. Ir kai jie griebėsi smurto 
perimti savo valdžion didžiąsias 
LB-nės apylinkes, įvyko tos or
ganizacijos skilimas. Velionis 
Dr. Zenonas stojo priešakiu tų, 
kurie pasiryžo sustabdyti per 
L.B-nę’ besiveržiančią okupanto 
įtaką išeivijos veiklom Tartum, 
pragaro vartai atsivėrė — koks 
niekinimas, šmeižtai ir kerštas 
pasipylė velioniėš adresu! Išei
vijos istorikui užtekš paskaityti 

« “Darbininką”, “Draugą’’, < “Pa
saulio Lietuvį”, kad galėtų įsi
tikinti su kokiu įniršiu velionis 
buvo puolamas spaudoje. O kiek 
skundų prieš jį buvo prirašyta 
Amerikos Medikų pagrindinio 
žurnalo vadovybei, kur Velionis 
buvo vienas iš labiausiai verti
namu redaktorių. Tas kerštas 
buvo tęsiamas ir po jo mirties, 

tik kronikos žinutėje apie jo 
■’įpirtį .velionis priątatytas vreuo-

bėgliai nuo ko 
ėmėsi tautinių

letenio” redaktorius. Atsirado ‘ir
tokjjųį'psąnę,.tikėjosi^atgrasyti,. 
Dų,. Zenoną -puo vjsuomenines 
v^eikio's,- sūpiaiišį’dąini- jo’ maži-! 
nos padangas. •’ ‘

Savo paskaitoje 1970. m. sųvą- 
ž.iayime velionis rašę: “Tuo ypa
čių mėtų prasidėjo.slapta kova 
prieš ALTą, .bajidąnt riųtrauljti 

. jps. ąjikąš. Tą, X<^va prieš • ALTą 
vėliau išsivystė Į- pUpią. kar.§,- 

.ALTą ir ypgč jos pirmininkas 
JĮr, K. Bobėlią biivo...ąneižiąpri 

,Žrk niekinami, -ęrontįhinkains 
. perėmus Katalikų Federacijos 
vadovylję, į ALTą buvo'Įstatyti 
savi kandidatai, -kurie tuoj su
kėlė j^pe kdntrąyeršiją ir/ gįin- 
čą/’. Ten pat jis taip pasisakė: 
“Mes skaitome ALTą ir VLi^ą 
pagrindiniais veifenįąis Lįėfn- 
voš vadavimo reikalui koordi
nuoti. Mes ir visi kiti dori lietu
viai turime juos remti, gint7, ir 
nuo griovimo apsaugoti ALTos 

.ir VLIKo griovimas yra pagrin
dinės patriotinės vęiklos griovi
mas. Kas veika prieš ALTą ir 

į VLIKą — veikia prieš Lietuvos

Pasipylė svcčiait įš okup. Lietu-, 
vos, svečiavimasis “Rodinos” 
Petronio glo'boje. Propagandi
niai koncertai, filmai, prokomu
nistiniai vadovėliai, pornografi
niai literatūros “šedevrart- iš7 
kbm. “Pergalės’’ ir kiti reiškiniai 
rodyte rodė okupanto agentų — 
pasiuntinių brovimąši- išėivijdb.

I ir jos veiklon. ’ '.
“Mes laiku pamatėm LB pa-, 

linkusios nendrės; politiką bend-' 
radarbiavimp ir komunizmo' to
lerancijos atžvilgiu’ 
Honis 1979.N.8 d. savo paskąito- 
je R.L.B-nės Tarybos suvąžiavi-

;me. Ten pat jis aiškino: “Reikė
jo' kam nors pakelti balsą prieš 
vaikų vežimą į pionierių statyk
las, prokomunistinių vadovėlių 
ir politinės propagandos verži
mąsi į mūsų mokyklas. Negali
ma buvo toleruoti jaunimo išvy
kų į Kapsuko kursus “lituanisti
kos semtis”. Ašaras spaudė 
okupanto' agentų “iškilmingi 
priėmimai”..., brukimasis 
okupanto organizuojamus kon- laisvės atstatymą”

rašė, ve-

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
— E, žmogau! Niekas prie mano mylimosios 

nepriėjo ir neprieis! Ji taip paslėpta, kad niekas 
niekad nesuras. Tu man labai draugiškas iš karto 
pasidarei, todėl tik tau vienam galiu pasakyti, 
kaip aš nueinu, žinai, einant pamariu, randasi 
takas. Tas takas nuveda per girias, kalnus, brūz
gynus. Toliau yra ola, tuoj oloj požemiai. Ten ma
no mylimoji užrakinta, štai kaip! O raktą visada 
laikau po liežuviu.

Petras gėrimo nesigailėjo. Jis girdė ir girdė 
milžiną, o tas vis maukė. Pegaliau taip nusigėrė, 
kad jau nebepajudėjo, tik šlykščios putos žliaųkė 
iš burnos. Petras greit užtaisė muškietą, nusi
taikė į kaktą ir pokšterėjo. Milžinas pakilo, vėl 
griuvo, ėmė spardytis, bliauti čia pašoks aukš
tyn. čia vėl krinta žemėn.

Petras persigando ir apglumo. Tuo metu, iš- 
rt“dę baisų riksmą, atbėgo jo draugai. Milžinas 

"-itrankęs is nusilpęs, nes daug kraujo 
••.ut- kčjo. A,, ‘pcikėjo ir Petras. Tuojau paliepė 
esve v; : a:,r T kardus ir kapoti. Pirmiausia 

■ nt' ’ jfrt’s tub’au ištraukė liežuvį ir 

išsiėmė raktą. Sukapoję milžiną dalimis vilko prie 
kranto, kad sumestų Į jūrą.

Čia vėl didžiausias nustebimas: nei iš šio, 
nei iš to visai netikėtai sujudo, susiūbavo marios. 
Iš pat gelmių iškilo, išlervojo baisus slibinas su 
devyniomis galvomis. Jis užuodė žmogieną ir sku
bėjo prie kranto. Prisiritęs prie uolos užkėlė 
vieną galą ir išsižiojo. Vyrai Įmetę jam milžinp.’ 
ranką. Tą galvą nukėlęs slibinas uždėjo antrąją 
ir včl išsižiojo. Įmetė jam antrą milžino ranką. 
Taip dėliojo slibinas visas devynas galvas ir vis 
į jo nasrus kimšo milžino kūno dalis. Prisisotinęs 
slibinas tapo mieguistas, apdribęs. Iš lėto nupleš
kėjo jis į jūrą, pasinėrė ir dingo.

LAIMĖJE NELAIMĖ
— Dabar einam ieškoti! — ryžtingai pasakė 

Petras. Keletą valandų griozdinėjo .jie uoluotu 
pamariu, kol surado taką. Tuo taku nuėjo per kal
nus, balas ir girias. Priėjo olą. Petras paliepė savo 
vyrams:

— Čia jūs pasiliksit sargyboj. Tik žiūrėkit 
kad budrūs būtumėt! Aš leisiuos į olą. Jei koks 
pavojus, aš iššausiu. Išgirdę tuojau skubėkit!

Oloje rado pakopas ir šiaip taip, grabinė
damas patamsyje, leidosi žemyn. Besileisdama? 
atsimušė į sieną. Apgraibė tarytum duris. Var
gais negalais aptiko skylutę, kur įkišo tą raktą. 
Pasuko ir atsidarė durelės. Viduje ant stalelio 
degė dvi žvakės. Čia pat sėdėję jauna ponaitė ir 
siuvinėjo siuvinį. Iš karto ji persigando, paskui 

nustebo, pamačiusi paprastą žmogų. Trumpai pa
sikalbėjo ir pasakė ji:

— Gera būtų čia mums ilgiau pasišnekėti, 
tik man gaila tavęs. Kiekvieną valandėlę gali 
užeiti mano valdovas, tada nebeištrūktum gyvas. 
, — Nebėra tavo valdovo, aš jį nugalabijau.
Einam greičiau iš čia! Aš ieškau tavęs tavo tėvo 
Siųstas. Štai ir raštas.

Kunigaikštytė perskaitė raštą, pabučiavo, 
priglaudė prie krūtinės ir apsiašarojo.

— Man dar labiau liūdna. Laisvė tarytum, 
beldžiasi čia pat, o aš negaliu ištrūkti.

— Kodėl? Juk sakiau, kad nugalabijau tavo 
valdovą.

— Tai niekis. Daug kartų jis buvo užpultas 
u* tarytum užmuštas, bet vėl atgyja. Be galo ga
jus. Paskui žiauriausiai keršyja savo priešams. 
Jei dabar begėgant mudu pagautų, tikriausiai 
sudraskytų.

— Aš jam galvą nukirtau ir visą sukapojau 
j gabalus.

— Tai irgi nieko nereiškia. Vienas jau buvo 
taip padaręs, bet paskui atgijo ir tą savo priešą 
suėdė.

— Gana baimės! Bėkim, kunigaikštyte! Aš 
jį sukapotą sumečiau į devyngalvio slibino nas
rus. Tasai prarijęs nuplaukė į marias.

Dabar tiktai pradžiugo kunigaikštytė. Ji pri
šoko, pabučiavo Petrą ir, viską pametusi, išbėgo 
iš požemių.

I Visi keturi nulydėjo ją į laivą. Vietomis, kur 

sunkiau eiti, paimdavo ją ant rankų ir panėšė
davo. Laivo žmonės sutiko ją džiugiai, šūkaudami 
ir dainuodami. Ji dar daugiau pfalihkstnėjo, nes 
pažino savo tėvo dvaro žmones. Su visais meilią] 
pasisveikino, šnekėjosi, j Visi drauge šiek tiek 
pasilinksmino, užkando ir išgėrė. Laivas suple
vėsavo burėmis ir išplaukė. '

Nuplaukė geroką galą, vos hematoma .buvo 
sala. Staiga kunigaikštytė tarytum susuko, tary
tum pravirko: \

— Kokih nelaimė! Beskubėdama pamiršau 
ant statelib prie siuvinių savo žiedą. Tai brangi
ausias žiedas — mūsų giminės laimės laidas!
eina iš kartos sį kartą. Motina man buvo davusi 
ir liepė saugoti, kaip savo gyvybę. Ką dabar da- 
rysiu? Kaip aš pasiifiią^isiąA?

fe Tųojaūl Ž ĮUSfejpfe Petras. "7
Jis paliepė sulaikyti laivą ir nuteisti į van

denį vadelę. Sėdo if nusiyrė a^įaL Nuplaukda
mas suriko, kad lauktų, kol sugrįšiąs.

Nuėjo į tą pačią olą, surado žiedą, vėl sėdo 
į valtelę ir plaukia. Dairosi — ogi niėkųr nebe
mato laivo. Spaudžia irklus, skuba ta kryptimi -- 
o laivo kaip nebūtą. Siaubas kyla iš marių :-“Ai$i 
būtų nuplaukę? Tai tau ir bičiuHąj . 5Kai jji 
čia dabar pakurstė juos —\garbės troškimą^ ar 
.gobšumas?’*’ X.' . • .

- "f

(Bus daugiau)
------------------ ----- , ........... .........
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VANGE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue

Tel: 652-5245

DR, PIJUS GRIGAITIS
SAVO KALNELYJE

padėtoje cementinėje dėžėje, 
, pradėjome kelią atgal.

J. Pr.

----------------------- -—, —

Nemesk kelio dėl takelio.
—Lietuvių patarlė—

---------------------------- - --------- j

iiS

Funeral Home and Cremation Service
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M. ŠILEIKIS

Valandos pagal susitarimą
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PERK KAUSTYMAI 1

1

f

SOPHIE BARČUS
Steponas c. lack ik sunūsRADIJO ŠEIMOS VALANDOS

1

/■

4M8 So, CALIFORNIA AVE. TeL: LAfaytUt 1*3171

>
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AMSULAMSO
PATARNAVIMAS
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TURIMI

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AMNESTY INTERNATIONAL
RŪPINASI LIETUVIAIS

ok paul v. dargus 
•YDYTOJAS lit CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal Misi tyrimu ~~

Dr. Jonas F. Mažeika
DUS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Vedėja —* Aldona Daukve 
Talaf4 778-1543

Apdraustas perkraustymas 
ii iviin’v atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1 M2 arba 37M9H

radijo stotyse. 'Pvz. 
Tribunę” redakcij oje

Burba, rankraščių pa- 
skyriuje. Huntingtone,

8. MtnMa ra, Wo*tcbtd»i, lU

Prostatos, inkstų, ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 3371g 

Tel. (813) 321-4200.

šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie WOPA - 1490 AM 

transliuojamos s musę stud i Jot 
Marquette Parke.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA- 

priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. 1ERĖNAS. TeL 925-8G61

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

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2654 WEST 63rd STREET 

V«lan<frw antrai 1—4 popiet.

(LACKS WJCS)
. WLS1 oaui olĄ&lbi KKpuhtiQ 7-1213

llu^o HHiHvVAi, r*aioe Hilu, 111 Į74-441)

UOLUS LIETUVOS REIKALŲ' 
GYNĖJAS

Ofiso telefonas: 775-2880, 
. .. Rszidcnciiee tolstu 448-5545

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akiniu 

ir “contact lenses”.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60829,

i^ijįp ...i  ......................................................... ....... Jylrh t Low*. N.K.FX.^5^

Sylvia K. Lcw^t a member of fh^ National HomiTaihiona 
league u Floor Fashion Specialist, GAP Corporation.

Th ’Great Room’ Latest Trend In Interiors 1

SS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina Minkai 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Amerikos Lietuviu Tarybos, 
Rochesterio skyriaus pirminin
kas Juozas Jurkus gana dažnai 
amerikiečių spaudoje praveda 
laiškus, gindamas Lietuvos ir 
lietuvių reikalus. ALTO Skyrių1 
komisijos pirmininkas Teodoras! 
Blinstrubas jam pasiuntė pade-į 
kos raštą. _ r

«

Grant Parke

—......__ _—--------------------

Charles Stasukaitis 
FD. LE,

’ (312) 226-13U

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

—• * * J-l - — -

raBijo programa
Seniausia Lietuviu Radijo progra- 
eta Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
Mdieniais nuo 8 Iki 8:30 vai ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
žinių santranfcA Be to, komenta
rai, mu^ka, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programa vedi Stepo 
nas ir VMentma Minkai. Biznu 
reikalais tareipts i Baltic Florists 
^ehų bei dovanų krautuvę, 5d2, E 
Broadway, Ša. WHNWb, JKsAs. Š2127 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau 
narnos “Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie 

' tovišku dovanų.

Iš Prancūzijos, Maintenon 
miesto, Amnesty International 
skyrius kreipėsi į ALTĄ, teirau
damasis apie okupantų kalina
mą Br. Jaugeiįr Jų skyrius yra 
apsiėmęs specialiai šį kalinį glo- 
goti, bet nusiskundžia, kad ne
gauna atsakymo į siunčiamus} 
laiškus. ALTAS tiems prancū
zams persiuntė turimas infor
macijas. 

* * * »
PRIEŠ ATOMIN? GRĖSMĘ

Dienraštis “Chicago Tribune” 
išspausdino kun. J. Prunskio 
laišką, kuriame pabrėžiama, kad 
Amerika negali jaustis saugi 
nuo Sovietų atominės grėsmės; 
jeigu bus silpna. Kadangi Mas
kva sutarčių ^nesilaiko, tai nuo 
pavojaus tegali apsaugoti tik 
stipri JAV atkirčio jėga.

Šį laišką paskaičiusi Columbia 
kolegijos filmų skyriaus tarnau
toja Josephine Ryan atvykusi į 
ALTO įstaigą įrekordavo kun. 
J.j Prunskio pareiškimus jos 
ruošiamam fimui.* * *

LIETUVIAI KITATAUČIŲ 
REDAKCIJOSE

Vis daugiau atsiranda lietuvių, 
kurie dirba kitomis kalbomis 
leidžiamuose laikraščiuose, ame
rikiečių 
“Chicago 
dirba A. 
ruošimo

Ind. leidžiamo savaitraščio “Our 
Sunday Visitor’’ redakcijos na
rys yra Charles Sawitskas. Ame
rikos Lietuvių Taryba veda kar
toteką lietuvių redaktorių, laik
raštininkų, kurie dirba kitatau
čių spaudoje, radijuje, televizi
joje. Apie tokius asmenis pra
šoma pranešti adresu: Lithuan
ian American Council, 2606 W. 
63rd Street, Chicago, IL 60629, 
tek: (312) 778-6900.

„ H* * * ’
STIPRI AKCIJA DĖL 

DARIAUS GIRĖNO PAŠTO 
" ŽENKLO

Dr. K. Šidlauskas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
1981 m- lapkričio mėn. 18 d. krei
pėsi į JAV paštų vadovybę, at
kreipdamas dėmesį į reikalą iš
leisti Dariaūs-Girėno pašto žen
klą, minint tų Atlanto nugalė
toj ų ryžtyngą žygį ir jų mirties 
)0 metų sukaktį. Abudu -jie 
buvo JAV veteranai, šis reika
las susilaukė plačios lietuvių 
visuomenės paramos. Daugelis 
organizacijų ir pavienių kreipėsi 
too reikalu į paštų vadovybę. 
Stipriai šį reikalą parėmė Lie
tuvos Vyčiai. Šv. Kryžiaus ligo
ninė Chicagoje painformavo 
apie šį reikalą savo turimus 1600 
tarnautojų, 500 pagalbinio vie
neto žmonių, 425 ligonius, ska- 
tingama paremti pastangas, kad 
toks pašto ženklas būtų išleistas.

(ALTo inform.)

Lietuvos generalinis konsulas 
, Dr. P. Daužvardis padarė kitą 
jaudinančią staigmeną. Jis atsi
nešė gražiai sidabrinėn dėžutėn 
įpakuotus vokelius ir pasakęs, 
kad Lietuvos atstovas J. Kajec- 

1 kas atsisveikinimui atsiunčia Dr. 
Grigaičiui Lietuvos žemės žiups
nelį ir lietuviškų rūtų puokštę, 
žemelę iš vokelių pagarbiai su
pylė į duobę, o rūtas padėjo ant 
velionio karsto greta daugybės 

kuriomis karsto viršus

out the 
ouse

(Atkelta iš psi.)

lio, Dr. Vinco Kudirkos pamin
klo kaimynystėje. Lietuvių Tau
tinės kapinės bendrai parinktos 
vienoje gražiausių Chicagos už
miesčio vietų ir išmintingai iš
planuotos. SvcErbiausia, kad šių 
kapinių tėvai įkūrėjai buvo tik
ri lietuviai — gamtos mylėtojai

{ ir neiškirto vešliųjų ąžuolų,f rožių, 
uosių £r vinkšnų, dėl to lietuvių i jau buvo nukloias. “Jis taip la- 
nuosavoji amžinojo poilsio vieta 
ir šiandien primena ne tiek ka
pines, kiek parką, mistingą ro
jaus miestą, kur didingų žalių 
medžių gojų šešėliuose matosi 
nesuskaitoma daugybė miniatiū
rinių dangoraižių — gražių, gra^ 
žesnių. antkapių su širdį jaudi
nančiais lietuviškais tautiškais 
įrašais ir užrašais. Didokas jau
nas ąžuolas auga ir prie didžiojo 
naujakurio Dr. Pijaus Grigaičio 
naujojo gyvenimo, kuriam duo
bė jau iš anksto buvo iškasta, 
jos kraštai žaliu kilimu nukloti 
ir viršuje padėti morai karstui 
užkelti

Norėčiau, kad šią valandą 
šioje vietoje būtų buvę visi Chi
cagos lietuvai, tai būtų pamatę, 
kaip reikia su pagarba ir meile 
laidoti žmogų lietuvį.

Lietuvių Taiitinės Kapinės yra 
taip išplanuotos, kad keliai pato
giai vingiuodami po kapinių plo
tą. arti prieina prie kiekvienos 
sekcijos, dėl to, nežiūrint kokios 
didelės laidotuvės bebūtų, kars
tas privežamas ko arčiausiai 
duobės ir visi palydfbvai turi už
tenkamai vietos automobilius 
pastaityti ant to paties kelio, iš 
abiejų karsto pusių.

Karstą užkėlus ant morų ir 
ant iškastos žemės, žaliu kilimu 
apkloto kauburio, sudėjus gėlių 
vainikus palydovų miniai pagar
biai duobę apstojus, paskutinį 
žodį pasakė pate laidojimų di
rektorius Ridikas, pranešdamas, 
kad velionio Dr. Grigaičio at
minimui pagerbti, Lietuvių Tau
tinės Kapinės šią kalvelę, kurio
je dabar čia palaidojamas Dr. 
Grigaitis, pavadino jo vardu ir i 
nuo šiol vadinsis Daktaro Gri-i 
gaičio Kalnelis.

DEIKISi
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

bai mylėjo Lietuvos žemę ir dėl 
jos laisvės visą savo garbingą 
'amžių kovojo. Tebūnie jam 
lengva Lietuvos žemelė laisvoje 
Amerikos žemėje’, pasakė Dr. 
Daužvardis.

Po to, iš Kapinių, bokšto, iš 
kurio' visą laiką per garsintuvus 
sroveno švelnios, liūdnos raudų 
meliodijos, pasigirdo Šopeno
Laidojimo Maršo gaisai ir kar
stas, tartum pats tai išgirdęs, 
pradėjo lėtai, labai lėtai leistis 
£emyn į duobę ...

Kiekvienas savo mintyse mal
dingai susikaupę palaukėme, kol 
karstas atsigulė duobės dugne

ir $

f YOUR HEART

St FUND
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2u33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

vUcafGf

Ltotsvif

Laidetsviij

Direktorių

VoežadjM

j 
I 
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Wall* between rooms in 
the home began lo disappear 
in the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
In interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War IL

Th* desire for something 
different from the twostory 
homes many servicemen had 
left when they went Off to 
war turned the new “ranch- 
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one4evcl living was 
embraced by near families 
coping with the post m baby 
boom.

Now as we eeter the 
energy -conscious 1980‘s, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
*the great mom” whim in- 
Cotporates living, dining and

food preparation activities in
to one huge space.

The spacioui “great room* 
shown here features an ecJeo 
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
areas through the use of ths 
same elegant Crick-pattern 
floor covering. It is GAF’s 
handsome sheet vinyl in ths 
4< Newburgh Brick” pattern in 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy<are no-was 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains Ha 
natural shine with little main
tenance. The Qu> >Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available m 9* and 12* widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer*

eua

fCXXX W *SM So, HALSTED STREET Tei. lArt* 7-liU

Tel: OLympic Ž-1H1
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Pasaulio Pabaltiečiu Santalkos posėdis
Š.m. gegužės 15 dieną VLIKo ėmimo, liečiančios Pabaltijo die- 

pataljK^e įvyko antras šių metų 
Pasaulio Pabaltiečiu Santalkoj 
(Pl^) posėdis, šiame posėdyje 
dalyvavo estai L. Savi iš Niujor-

* ko, M. Kari iš Vašingtono, lat
viai O. Pavlovskis ir G. Mciero- 
vies iš Vašingtono ir Ii-tuviai K. j 
Bobelis iš Floridos, L. Grinius ir 
K. Jurgėia iš Vašingtono. š:ais 
metais PPS pirmininkauja lie
tuviai.

Trijų ir pusės valandos posė
dyje buvo pasidalinta kiekvie- 

s nos tautos darbų ir įvykių pla
nais ir apsvarstytos 1982 metų 
Santalkos rūpimų darbų \ysty
mo galimybės, 1982 metų darbo 
planą posėdžiui raštu ir žodžiu 
pristatė L. Grinius.

Santalkos pasėdyje buvo atvi
rai aptartas IlannafordG — An
thony Mažeikos samdomos ko
mercinės bendrovės — klausi
mas. Estai, latviai ir lietuviai 
kategoriškai pasisakė už Bendro : 
Amerikos Pabaltiečiu Tautinio 1 
komiteto (JBANC) besąlyginį 
rėmimą, ši komitetą sudaro 
Amerikos lietuvių tarybos, Ame
rikos latvių sąjungos ir Ameri
kos estų sąjungos. Santalką su
darančių pasaulio organizacijų 
centrų pirmininkai yra nuomo
nės, kad Bendras Amerikos pa- 
baltiečių tautinis komitetas 
(JBANC) yra pats geriausias 
vienetas Pabaltijo tautų inicia
tyvoms Amerikoje vystyti.

Posėdyje taip pat paaiškėjo, 
kad estai ir latviai yra sukūrę 
specialius fondus savo tautie
čiam ginti nuo JAV Teisingumo 
ministerijos (Office of Special 
investigations) kaltinimų dėl 
bendradarbiavimo su naciais. 
Latviai visas šias bylas paveda 
vienam advokatui, kuris specia
lizuojasi tokiose bylose. Lietu
viai tokių pastangų neturi, nors šios knygos recenzija. Duok, sa- 

seimas buvo įpareigojęs kau, paskaityti. Jis jau savo Nau- 
valdybą sušaukti konfe- jienas padavęs kitam, tas kitas 

šiam klausimui JAV ; perskaitęs ir išmetęs. Galų gale
sugaudė tik pas “Naujienas” 

del pre numeruojantį Aleksandra-.
vičių.

nu paskelbimą, buvo prieita iš
vados, kad 1982 metas šis, 
Amerikos Lietuvių Tarvbcs pra
dėtas projektas (HR 386) nespės 
būti įvykdytas dėl procedūrinio 
laiko stokos. Jį reikės stengtis 
pravesti 1983 m. Panašias pa
stangas buvo nutarta \ystyti ki
tose valstybėse. Buvo taip pat 
priminta, kad Pabaltijo pripaži
nimas “de jure” turėtų būti mi
nima’s ne tik JAV ir Kanadoje, 
bet taip pat ir visose valstybėse, 
kurios turėjo diplomatinius san
tykius su Estija, I^atvija ir Lie
tuva.

Reikia pastebėti, kad VLIKas 
1979 metais raštu patvirtino Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
prašymą, kad Santalkos lietuvių 
atstovų tarpe būtų vienas PLB( 
atstovas. 1982 metais VLIKas1 
vėl raštu kreipėsi į PLB valdy
bos pirmininką, 
paskirti atstoVą 
džiams Vašinlone 
PLB neatsakė nei 
1982 metų VLIKo raštus dėl šio 
reikalo.

Sekantis PPS posėdis yra pra
matytas Niujorke liepos 21 d.

Sp.

Perskaičiau recenzijas ir susl- 
mąsč:uu, ne dėi recenzijų. Kiek- 
vi.nas turim savo nuomonv>4b^t 
pats apie savo ir mano elgesį. • 
Kilo klausimas nu.n pačiam. Ar j 
aš nevagiliauju? Atsakymą pa-’ 
s’dariau: taip, tu negei ai darai.

nelįstų daugiau į galvą, įdedu 
“Naujienoms” $70 čekį metinei 
prenumeratai ir,, jei kas liktų, tai 
kaip auka “Naujienoms’’.

K. Z.

NAUJA KNYGA

VLIKo
VLIKo 
renciję 
spręsti.

■ Keičiantis nuomonėmis
JAV Kongreso rezoliucijos pri-

prašydamas 
PPS posė- 

ir Niujorke, 
į 1979, nei į

RECENZIJA SUKĖLĖ 
SUSIRŪPINIMO

Nežinau ar muz. Mamaitis ži
nojo ar ne, kad knygos “Teisėjo 
atsiminimai” autorius C. Butkys 
yra mano žmonelės Aneliutės 
giminaitis, pasiūlydamas man 
šia knyga perskaityti.

Perskaičiau, gana įdomu, o 
ypač tos vietos, kur kalbama 
apie mums pažįstamus žmones 
ir vietoves.

Neužilgo, jau knygą MamaL 
čiui grąžinus ir ją padiskutavus,* 
jis sako, kad “Naujienose” yra

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:

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

K Klause kio knyga “Bronio 
Railos nusibastymai”. ChicagoSj 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
leidinys. 1982 m. 102 psl., minkš
tais viršeliais. Tiražas 700, kaina 
S3, su p<v siuntimu $4.

Knyga poleminio pobūdžio, j 
lengvas autoriaus stilius, 12 

, punkto šriftas. Dalis knygos 
( teksto buvo spausdinta “Nau
jienų“ atkarpoje. Knygą galima 
gauti “Nauj c no.'.e” arba. užsisa
kyti jias autorių: K. Januta, 2818 
Avenel St., Les Angeles, CA 
90G29.

M. Š-

Moterų Klubo veikla
Brighton Parko Lietuvių Mo

terų klubo’ pusmetinis narių su
sirinkimas įvyko gegužės mėn. 
6 dieną Anelės salėje. Susirinki
mą atidarė pirmininkė Nellie 
Skinulis, pasveikindama labai 
gausiai susirinkusias nares.

Nutarimų raštininkė Eugenija 
Strungys perskaitė praeito, susi
rinkimo nutarimus bei valdybos 
ir kitus užrašus. Visi buvo pri
imti kaip skaityta.

Buvo pranešta, kad serga mū
sų narės — Antoinette Kalys, 
Prudencija Račiūnas ir Mary 
Marcinkus; joms palinkėta.greit 
susveikti. Narės, kurios gali, 
buvo paprašytos aplankyti ser
gančiąsias.

Pirmininkė pranešė, kad tu
rėsime keturis mėnesius atosto
gų: birželį,, liepą, rugpjūtį ir rug
sėjį.

Ant Birutės kalno

Namai, — Vardavlmvt
UAL ESTATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
.♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ■

S529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
" ' .■!" .X-.., L. -J1.'-1

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: ' ’ S

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

NcmI, — F»r4»rl®«l •
RIAL BSTATB FOft SAU

Po susirinkimo buvo vaišės, į Šių metų birželio mėn. 27 die- 
parueštos Motinos dienos proga. !ną įvyks Suvalkiečių draugijos 
Vaišėms užsibaigus, viena kilai piknikas Vyčių salėje ir sodely, 
ixdinkedamos malonių atostogų,J Ruoškimės visi ten dalyvauti, 
klubo narės išsiskirstė namo.

Sekantis -susirinkimas įvyks 
spalio 7 dieną.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks birželio 25 dieną.

Eugenija Strungys
E. Strungys

Suvalkiečių Draugija
Chicago's- Lietuvių Suvalkiečių 

draugijos susirinkimas įvyko ba
landžio 23 dieną Vyčių salėje. 
Susirinkimą atidarė pirm. Leo
nas Vasiliavas, pasveikino visus 
susirinkusius narius ir pranešė 
liūdną žinią, kad mirė dvi mū
sų draugijos narės — Maggy 
Reinis ir Ona Gudonis. Jos buvo 
pagerbtos atsistojimu ir vienos 
minutės tyla, .o šeimoms išreikš
ta gili užuojauta.

Nutarimų; raštininkė Eugenija 
Strungys perskaitė praeito' susi
rinkimo protokolą; kuris susirin
kusių narių buvo vienbalsiai 
priimtas.

Valdyba,- pasveikinusi visus 
Jurgius (nes tą dieną buvo Jur
gi n ės), palinkėjo i visiems lai
mingo vardadienio.

Buvo pranešta, kad susirgo* 
Valerija Matelis. , Jai palinkėta 
greit pasveikti.

JURGUTIENĖ PRABADAVO 
17 DIENŲ

WASHINGTON, D.C.— Aloy
zas Jurgutis, pirmadienį piketa
vęs Sovietų ambasadą Washing
tone, pavakare, kartu su kitais | 
trim piketuotojais, buvo priim
tas Valstybės departamente.

Ten jis*patyrė, kad jo žmona 
Marija Jurgutienė, apsistojusi 
pas JLazariskienę Maskvoje, J a u 
prabadavo 17 dienų.

Valstybės departamentas pa
skyrė vieną pareigūną specia 
liai šiems klausimams svarstyti 
Tam reikalui paskirtas - G. 
Abrams.

Marija Jurgutienė kelis metus 
laukė išvažiavimo vizos; bet jos 
negavo. Ji metė darbą Vilniuje, 
atvažiavo į Maskvą, užėjo pas 
Lazanskiene ir dabar badauja 
kartu su kitomis moterimis ir 
vyrais, norinčiais išvažiuoti iš

’ Sovietų Sąjungos.

2 po keturis, medinis, ghton 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 tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

JOHNGiBĄITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S; Kedzie Avo.
(312) 776-8700

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lakfiRuį. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.- 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

■----------------

DĖMESIO 
62-BO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui.automobilio 
Liability apdraudimas pensinis*

' kims.' Kreiptis:
A. LAURAI T4 1

U45 So. ASHLAND AVt
.................j TeL-523-8775

WISE

Lknft use of tfirrashe*

®so©sslve use of Wee

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠ0S 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS ~
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

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

” Naujienos, 1739 S. Halsted St ’ :
Chicago, IL 60608 ' " j

Uį——I ■ — - - / -į;

PASSBOOK 
SAVINGS*, 

the best way to

Quarterly
OUR SAYINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES .

Mutual Federal 
Savings and Loan

W WEST CEKMAK KOAD CHICAGO, ILLINOIS WT*

Hum* VbfbdB 7-7747

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

------ ------------- -—-,7-—,.----
DR. ANTANO J. RUSENO RAŠTAI 

Naujienose galima gauti, nepaprastai Įdomina gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą---------------------- ------------------------ |s.oq

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________ . 14.00

Minkštais viršeliais, tik |3.00
Dr- A. J. Gn«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik F2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 51 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
ITCT Sa. HAL8TED ST, CHICAGO, IL <MW

Miko šileikzo 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.

KAIP SUDAROM]
testamentai

Tuo reikalu jums gali datų 
išdėti teisininko Prano ŠULO 
išruošta, — teisėjo Alphonse, 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*-: 
Aleista knyga su legališkomi: 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje

— Vengrija uždraudė čekams 
įvažiuoti ir prisipirkti maisto. 
Vengrijos krautuvėse yra dau
giau prekių, negu Čekoslovaki
joj. Vengry on atvažiavę čekai 
krautuves ištuština.

— Ženevoj vieną valandą bu
vo susitikę JAV ir Sovietų spe
cialistai pasitarti apie vidutinio 
dydžo atominių raketų maži
nimą.

— Visi Argentinos. Kariuome
nės vadai dalyvavo katedroje, 
kai buvo minima Argentinos 
172 metų nepriklausomybės su
kaktis.

DO NT set his 
world on fire

į

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Pirdavinua ir Txisymxi
Wwt Strstf

T*L REpublk 7-1*41

Siuntiniai į Lietuvą ■ 
ir kitus kraštus

F. NEDAS. 4059 Archer A
Chicago, !H" £0632. T»I. Y

M. ŠIMKŲ S \-
c Notary; Public ;

■ INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi' pilietybės pra' 

šymai ir kiįokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapotls, Agerf 
S2Mft W. WHi St 
Bvar*. Park, III. 
40642, - 424-U54

Sate farm Cawity Cot.q'.

...—......... ................. —-— ----- '
Advob>tM

GINTARAS P. CKPRNAI
Darbo Talandoc mo 9 vaL ryt» 

iti e nL vak. BeStadienl nna 
9 vaL ryto Iki 12 vaL d.

Ir pašai raaltarim*.
T«L 77&-5162 arba 77S-51M

U4> We*t $3rd Strw<
CMocs* ĮD- *062f

C "' '-- — ■■■ ■ _ g jj < — Naujiena, Chicago, S, 3L Thursday, May Ž7, 1981.




