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Europos saugumo ir. bendra
darbiavimo komisija Vašingtone 
išspausdino* savo pranešimą JAV 
Kongresui apie tai, kaip įvairios’ 
valstybės vykdo Helsinkio nuta
rimus. Leidinys pavadintas “Im-- 
plemenlation' of tire Final Act 
of the Conference ori Security 
and Cooperation in Europe”..

Šiame leidinyje skiriama vie-’ 
tos ir Lietuvai; Suminimi mūsų 
pogrindžio leidiniai:. Ateitis,

skelbiama', apie Vytauto Skuo
džio ruoštą veikalą “Dvasinis 
genocidas Lietuvoje’’, -apie kalį-, 
namus lietuvius- Janulį, Buzą, 
Vitkauskaitę ir apie tris paslap
tingomis aplinkybėmis nužudy
tus lietuvius kunigus bei areš
tuotąjį kimi R. Černiauską, 6; 
taip pat ir apie kitus politinius 
kalinius. • • •' . . - .

Jungtinių. Tautų delegacijoms 
priminti Lietuvos, Latvijos, Es
tijos reikalus.- Organizacija su
trumpintai vadinama BATU- 
NAS (Baltic Appeal to The Unit- i 
ed'Nations), šįmet šio sąjūdžio ( 
nariai jau aplalnkė apie 20 dele- j 
gacijų prie Jungt." Tautų. Toms 
delegacijoms perteikia paruoštą 
informacijų medžiagą. i

Kasmet ši organizacija siunčia 
delegaciją į Jungt. Tautų Žmo-t 
gaus teisių sesiją Ženevoje.

Amerikos . Lietuviu Tarvba, ± ' 7

remdamą šios organizacijos. 
veiklą, paskyrė 100 dol., ypač. 
turėdama vilties, kad BATU- į 
NAS Jungt. Tautų delegacijoms ■ 
primins Europos parlamento 
priimtą rezoliuciją dėl Pabaltijo f 
valstvbiu laisvės.

(ALTo informacija)
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Amerikoj ■ LaivjijC^ Sąjųng.QS; 
pirminink'aą. J^ūis SBeSšįins mi
rė- kovo 26 -d, tuoj po posėdžių 
SUyer Springs, Maryland. Ve
lionis taq>gi buvo Pasaulio Lai
vių Sąjungos valdy-bojė- .Buvo 
gimęs Lątyijoję,< turėjo 58 m/ 
amžiaus,- Ipirminin-.-

ku buvd^.išr^ją$įyj^f&į.m. sų- 
važiaviihfej&j^aiė' L •'.J

d. ~

Buvo .Įbėgęs ją

toju CŲ^Į^goj^^ėAv YorkK' 
taipgi dą^^ypj;vięlHięs-^baž4yT. 
eios vei^9j^ėWųg^asi<^ba^jy 
Kalamaž!^i^0t^*j^;/W’^>įj 
em Micfe^^'-ųHįyėr^tėto’.-'^fe^ 
giant latvi^tų(Hjų 'centrą', kl^r( 
gandam jįstudŲūnją.
20 latviū^įsi^^mf- Kipsnio 
vistikojė'i Vėfioiiiš. buvo rūpes
tingas šėimąs'jzmdgus, su žmofia 
išauginus, sūnų'ir.'duktėfį. ’ į

Latviai, pagerbdavai, jo almi-4 
nimą, įsteigė':, jo vardu fondą 
studentams • remti. "Velionis bep- 
dradarbiayo su lietuviais. Ame
rikos Lietuvių TTaryba JAV lat
viams ir. velionio šeimai reiškia 
nuošridžią užuojautą.

4 ■ * * *

ALTAS REMIA BATŪN4

New Yotke veikia pabaltie-
Čių organizacija, kuri stengiasi j saugą nuo atominių bombų.

SOVIETŲ ASTRONAUTAI 
NEPASIEKĖ “DIRBTUVĖS”

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
•Praeitą trečiadienį pakilo trys 
Sovietų astronautai, kjurie turė
jo- pašepti, ©rbitoje besisukančią 
Sovietų” “dirbtuvę” . Salint 7.- 
Sovietų erdvėlatvjs išbrido į or
bitą, bet nesurado nudlat aplin
kui žemę besisukančios Sovietų 

r diibl^yj^^^ . - «. Bąrrųšaiicevui tuojau išvykti iš
. s^W^^^OWfend valstijos lau-
'^tvi’^WW^'>f^eWftū3se FBI' agentai jį .sulaikė, 
įsisukančią'^^į^ir turėjo kaf jis iš(raukė med-;o drevėįe 
su ją susijungti,, /bet Sovietų 
erdvėlaivi^ nepaj^ė«itb padary
tis. Trys -rusų-lastronajūtai buvo. 
5&; imylių -.žėmišūv “dirbtuvės”. 
Sėvietų • <astipnąu tai-'-buvo įsiti-- 

įSihęį ■ Jėad. "sekantį' apsisuk': mą -j’ * ' ■ • i s * • *" įjie sieki liek *paktfs: ir į susi jungs ; 
■&. ’“dirbt’tfye*’/.'bet šrėkartą jie r 
buvo šone.'ri- • JL I

Penktadienio :ryte Svietų ra- 
dij as pranešę, kad trys Sovietų 
astronautai leidžiasi:-Žemėn. I

ChOQO Trifrjae Mtp;

Nikaraguos sostinėje nusišovė įsibrovėlių į Salvadorą ginkluotų 
pajėgų vadas Cayetano Carpio.

SOVIETŲ PULK. BARMIANCEVUI 
ĮSAKYTA TUOJ IŠVAŽIUOTI

; RUSAMS MICHEJEYUI IR KONSTA^DNOVUI 
LIEPTA TUOJAU blN'GTI IŠ AMERIKOS

1—

CAYETANO CARPIO VADOVAVO 
ĮSIBROVĖLIAMS I SALVADORA 

f . v
CARPIO TURĖJO SKRISTI Į LIBIJĄ, O KAI GRĮŽO, 
TAI RADO SUŠAUDYTĄ MELIDA ANAYA MON LES

MEKSIKA, sostinė; — Mana--namuose, prie žmonos ir kitų 
guoj žuvo Salvador Cayetano šeimos narių. Nikaragucs vy 
Carpio, kuris vadovavo kovoms Į- riausybė sudegino C. Carpio pa 
Salvadoro teritorijoje. Su Caye- Į Laikus ir palaidojo.
tano Carpio glaudžiai bendra- Manoma, kad Cayetano Car 
darbiavo Nikaraguos v’daus rei- pio mirtis ir neaiškios m-’rt e 

aplinkybės turės d’delės įteko: 
į kovas Salvadore. Melidos Mon 
tęs sušaudymas, Bazzaglios liti 
dijimai visiškai suskaldė kovo 
tojų eiles. Jie pasitikėjo Caye 
tano Csrpio. bet kai jis nusišovė 
tai įs’brovėliai pajuto, kad pa 
čioje kovotojų viršūnėje nėr; 
aiškumo. Niekas nemano, ka. 
ČIA agentai būtų įnešę tokią n: 
santaiką. Tai yra pačių nikara 
gueč:ų darbas.

ginkluotų pajėgų
Daniel Ortega

Įsibrovėlių vy- 
Cavetano. Car-

kalų ministeris Tomas Borge ir 
Nikaraguos 
koordinatorius 
Saavedra.

Kilo reikalas 
ria tįsiam vadui
p:o skristi į Libiją. - Jis turėjo 
palikti maištininkus Salvadore 
ir paskubomis skristi Į Libiją, iš

: kur maištininkai gaudavo karo I, medžiagą. • . .
Į Cayetano Carpio grįžo iš Libi
jos labai išvargęs. Grįžęs patyrė,, 
kad buvo laidojama Melida

j Anaya Montes, vieno sektoriaus 
i vadovė Salvadoro kovose. Car- 
fpio neturėjo laiko išaiškinti'jo- 

Praeitą ket- sios mirties priežasties, bet jis.

ANDŲ KALNUOSE ŽUVO 
100 ŪKININKU

LIMA. Peru. -
.vįrtadjenį Aędų kalnuose, apie pasakė atsisveikinimo kalbą. Iš
350 mylių altdumoj nuo Limos, visko atrtuU, ks4'Cayetan<)Cff 

■ pašlaitėse įsikūrusius ūkininkus
WASHINGTON, D.C. — Vals-konės Olimpijos J. Snowe teisi-.j žj-urjaį pUO]ė “žvilgančio sujaūdintas. ,

tybės departamentas antradienį nis patarėjas. 
Įsakė Sovietų pulk. Eugenijui

— Waller M on dale, turės ge- & LN lrokai išsijuosti, kad galėtų tapti 
Demokratų partijos , kandidatu 
prezidento pareigoms. Be Ed- j 
ward Kennedy, dar- kąnd’datuo- 
ja John Glenn ir ketumi kiti.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Helmut Kohl išskrido dviem 
dienom į Londoną aptarti ap (

pio buvo' Melidos 'mirtimi' labai

ITALIJOS SOCIALISTAI
REIKALAUS RINKIMŲ

ROMA. - Italijos socialist: 
partijos pirmininkas B. O”»> 
ketvirtadienį pareiškė, kad ji 
reikąlaus pravesti, krašte.nąųj u 
rink'mus;

Socialistų partijos atsiov; 
Įeina į Amintore Fanfani vr.u. 
vatijamą keturių partijų ko?,! 
ciją, bet Fanfani nesiryžta pr: 

raresjL jokių svarbesnių rc-f •run 
Mggįl^lįstai reikalauja praves 
•sęnjėsf reformą. Krikš-. deni 

Z y a/

Paaiškėjo, kad Melida- buvo, 
suimta, ieląta jri pačių kovotojų.. 

inetu'^ušaudvfa'J Pasirodo, kad kovo- 
inės Ki- Įhjas Ba45MgIia; iiikmb..:Jk£ri> • ” "* ,Z‘** ,r / f® ,* -t

Unijos, vyria isybes. ■! teisiną, kad^Ielida.
f Nlooristsii jau 'tre.Ją kartą taip su (Ą agerilaiŠ. Ji bd^fe^

N ir balandžio 8 dieną tjįjšĮiūtlyffe,: 
Cayetano'; Carpio iši -.EiijĮįjpsi 

į grįžo/febai; išvargins, < ‘ '

tako” partizanai, šie kovotojai 
yra tikri maoistai, komunistai 
ekstremistai, paskutiniu 
n c klausant i .'j i net dab 

vriaisvbės.

Trečias Soviatų atstovas yra 
Oleg y. Konstantinov. Jis sten-; 
gėsi išgauti iš L. Insland gyven-į 
tojo erdvę liečiančias karines j 
informacijas.

FBI turi tikslių duomenų, 
kad Barmiancevas keliais atve
jais kvietė amerikiečius jar.i pa
dėti šnipinėti. ;i

paliktus filmus slaptų dokumen
tų apie krašto apsaugą.

• Barmiancevas iki šio meto 
; buvo Sovietų karo atašė Wash
ingtons. Jis, matyt, buvo susita- 

' ręs su gynybos departamentė 
tarnaujančiu amerikiečiu, ku
ris jam medyje’ ir paliko slaptų 

- dokumentų padarytus filmus.
Barmiancevas sučiuptas prie nu- 

, sikalstamo darbo. Amerikiečiai 
būtų galėję jį traukti teisman ir 

■ bausti, bet diplomatams tokie 
įstatymai netaikomi.

Išsiunčia Aleksandrą 
N. Michejevą

Valsltybčs departamentas 
j landžio 20 d. įsakė Sovietų 
sijos prie Jungtin:ų Tautų 
riui Aleksandrui Michejcvui tuoj 
išvažiuoti iš JAV teritorijos.

Michejevas kreipėsi į Mare 
į Zimmermaną, prašydamas duoti 
I jam krašto apsaugos reikalus 
j liečiančių žinių. Zimmermanas 
yra Kongreso atstovės, respubli-

DEMOKRATŲ KONVENCIJA
‘ BUS KALIFORNIJOJ

ba
in i- 
na-

SAN FRANCISCO, Calif. — 
Demokratų partijos Centro ko
mitetas, išklausęs suvažiavusių 
atstovų paaiškinimą, nutarė at
einančiai metais Demokratų 
partijos konvenciją šaukti Kali
fornijoje, San Francisco mieste.

t
Buvo pasiūlyta šaukti partijos 

konvenciją Chicagoje. Kiti siū
lė Detroite, New Yorke ir net 
Washingtone, D.C. Diena dar 
tiksliai nenustatyta, bet mano
ma. kad demokratų partijos 
konvencija vyks liepos 16-20 
dienomis. '

atvirai užpuolė-Ahdų p; 
gvvenančius ūkininkus. Pirma 
kartą jie pakankino tiktai dvie
jų ūkniinkų šeimas;-----— .c
užpuolimas , buvo smarkesnis,’ a^'®\^^j|^.^;M|uIid4,Jjęt.kiaū;-
bet šį kartą užmuštų skaičius: F-a<!
pasiekė visą šimtą, o gal'ir 
daugiau. f

Kova prasidėjo, kai a'.sisluty- 
dino Peru vidaus reikalų minis- . 
teris Rincon. Maoistai bijo, kad 
vyriausybė nepradėtų griežtes
nės kovos prieš komunistus.

pravesti, bet iki šio met 
Ųn^si’ėoiė konkrečių žingsni1 

Antra karta ' rnir^U jh da7 labiau (jiaNi-hiano; kad l inkimai prs
......... \ žinoni nis būtų ai: 

k’aū, kas reikia daryli. B. rink 
nių negalima daryti reformų,

Sekretorius G. Shultz skrenda į Artimuosius Rytus, 
kad galėtų susitarti ir atšaukti karo jėgas iš Libano.

KALENDORĖLIS

Balandžio 23: šv. Jurgis, Jo- 
vydas, Nadris. Paukštė, Juragis, 

, Tautgailė.

Balandž’o 21: Vaitiekus, Fi- 
<1 Jis, Gražvyda, Kantrumas, Bar- 
teina, Tverimantas.

Balandžio 25: Morkus, Arvy
das, Gedūnė, Rūtvilis, Lėkte,

1 Arėjas," Kuoja.
Saulė teka 4:59, leidžiasi 6:40.

Oras vėjuotas, lis.
J

— Britai ketvirtadienį prane
šė, kad Sovietų erdvėlaivis Irnvo 
50 kilometrų žemiau. Trys ast
ronautai bandė pakelti erdvė
laivį, bet nepajėgė.

• — Vokiečiai les amerikie
čiams atvežti Pershing atomi
nes raketas, jeigu iki to meto 
JAV ir Sovietų Sąjunga sesusi- 
tartų apkarpyti atominius gink
lus.

— Lešek Valensa pirmadienį 
pradės dirbti elektros mechani
ko darbą Dancigo dirbtuvėse.

— Kinijos artilerija trečiadie
nį ir ketvirtadienį apšaudė 
Vietnamo ginkluotas jėgas, ban
dančias veržtis į Kinijos teri
toriją.

PIETŲ AFRIKA KEIS 
VEDYBINIUS ĮSTATYMUS

CAPE TOWN, P. Afrika. — 
Premjeras Bolta ketvirtadienį 
pareiškė, kad dabar veikiantieji 
įstatymai neapima visų Pietų 
Afrikos teis’niu klausimu. Jis 
pats yra pasiryžęs šį klausimą 
pastudijuoti ir pasakyti savo 
nuomonę.

Dabartiniu metu -veikia vedy
binis įstatymas, tvarkantis juo
daodžių ir baltaodžių vedybas, 
ir Nedorius veiksmus tvarkan
tis Įstatymas. Premjeras planuo
ja šiuos abu įstatymus perduoti 
parlamento komisijai apsvars
tyti. Yra žmonių, linkusių šiuos 
du įstatymus sujungti j vieną, 
bet premjeras taip negalvoja. ■ 
Jis nori, kad baltiesiems būtų 
garantuotas išlikimas Pietų Af
rikoje ir kad valstybės saugu
mas būtų tikras.

■ ir p o It^igaUU^^Tajo pagalbos,
kąri be reformų pad

Alelidįį.^iąya^iiębtirip' t^A- ageri- ' ’ ' ’ 
lė, rijekėt-’bendro ‘-šų’-arherikie-1 
čiais?nętuęėj<). 'Ino tarpu Niką-’ 
raguds’.ydistybėš’ atstovai tvirli-

; no, kad : Bazzaglia nėra 'ČIA j 
; agentės. Balandžio 12 d. vakare i 
(Cayetano Carp'o nusišovė savo

kėja.

— Jackie Presser iši 
vežikų unijos pirmininku.

Į

Sovietų agentūra oficialiai 
pranešė, kad trys Sovietų astro
nautai nepajėgė susijungti su 
“Saliut-7", nes buvo skirtingo
se orbitose.

------------------- — Iš Sovietų Sąjungos žydai
— Sovietų vyri ausy l>ė uždrau- važiavo į Austriją, bet 90 nuoš. 

dė Rusijos žydams išvažiuoti į atvykusiųjų vėliau išvažinėjo į 
Izraelį ar kitas šalis. I kitas valstijas.

Prašo 10 milijonų (loki

Karys saugo Kongreso rumu 
žydinčių vyšnių sode.
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JIE NORI GYVENTI LAISVĖJE, 
BET ATSISAKO JA GINTI 

4r

(Dr. V. PPoplio, Pi. LB-nės Tarybos prezidiumo pirmi
ninko žodis aukotojams) ;

Brangūs šimtininkai, mielas mūši} kanauninke, 
mielas Centro valdybos pirmininke, 
malonūs svečiai.
šiandien yra pats maloniausias subuvimas, koki 

kada nors turėjome. Dėl to, kad susirinkome pagerb
ti tuos, kurie tikrai yra pagarbos verti.

Antrajam Pasauliniam karui praėjus, mūsų tau
tos tragedija vystėsi keliomis kryptimis.

Didžioji tautos dalis buvo priversta paskęsti pa- • 
šyvio j tyloj. Dalis tautos, kuri atrodė galinti ateityje 
aktyviai priešintis, buvo išvežta ir sunaikinta. Dalis 
tautos, kuri mirtį laikė mažesne blogybe už vergiją, 
stojo aktyvion kovon ir žuvo. Dalis tautos, kuri ne
matė jokios galimybės nei tylėti, nei aktyviai kovo
jant laimėti, pasitraukė i laisvąjį pasaulį. Šiai pasta
rajai grupei ir mes priklausome.

Visi politiniai pabėgėliai pasiskelbė būsią tautos
- ambasadoriais ir kalbėsią už tuos, kurie priversti ty-
- lėti. Pradžioje emigracijos taip ir buvo. Pagaliau, tai
- mūsų -visų nesikeičianti pareiga. .

Praėjo beveik 40 metų ir vaizdas keičiasi. Daug 
-kas palinko į negirdėtą savanaudiškumą, visus pfi- 

. slėgė metų našta (40 metų žmogaus amžiuje yra ilgas 
laiko tarpas). Kai kurie politiniai pabėgėliai pamažu 
išsigimsta ir virsta Lietuvos okupanto draugais ir 
bendradarbiais. • k

Sakoma, kad nuo pareigos ir nuo sąžinės nega- 
r Įima pabėgti, bet jie pareigą iškeitė. į tariamą asme- 

ninę naudą, o kaip yra su jų sąžine — tai tik jie vieni 
C galėtų pasakyti. ■ Zv-:- V -
J Jau nemažai politinių emigrantų nusilenkė Lie

tuvos okupantui, pasidarė bendradarbiais ir iš savo 
» ankstesnių įsipareigojimų pasitraukė. Vien tik meno 
7 žmonių tarpe priskaitoma tokiu jau netoli dvide- 
“ šimties.

Jie mėgsta gyventi laisvajame pasaulyje, bet at
sisako ii ginti ir. ieškodami asmeninės, naudos, nuėjo 
su priešais.

Okup. Lietuvos komunistų partija jų kūrinius, 
nežiūrint jų menkos vertės, perleidusi per KGB cen
zūrą, propagandos sumetimais spausdina, nors slap
tai juos niekina. Juokiasi iš jų ir visa tauta. Jie yra 
beveidžiai ir ateityje paliks bevardžiais žmonėmis.

- Jie yra visų politinių emigrantų gėda.
- Jūs. mieli šimtininkai, esate žmonės, kurie ne- 
: atsisakėte nuo savo pareigos. Jūs ne tik sau gyve- 
1 nate, kaip anie žmogeliukai, kurie jau virsta tautos
- pajuoka ir Amerikos priešais, bet jūs laikotės savo 

įsipareigojimų lietuvių tautai.
Jūs esate tikri lietuviai ir geri Amerikos pi

liečiai.
Jūs išsaugojate gerą politinio emigranto vardą ir 

vertę. Garbė jums.
Valio šimtininkai!

Prierašas: l'r. V. Plioplio kalba, pasakyta šimtininkajns — 
R. LB-nės narams, pin’gii aukotojams, renginio metu, įvy
kusio š.m. balandžio mėn. R dieną*' VycQ; salėj’. Red.

J* ’v0 . - —. • * . ' -

R. LB-NĖS KULTI ROS TARYBO.^d^KELBTO JAUNIMO 
KO'. URSO LAIMĖTOJAI IR MECENATAI

R. LB-nės simtininkŲ-aukotoju pagerbimo iškilmių vakarienė.

Nuotraukoje hiatomi gausūs aukotojai ir R. LB-nės vadovybės stalas, už 
kurio sėdi: dr. K. Šidlauskas—ALTos pirmininkas, kąn. V. Zakarauskas — 
R. LB Tarybos prezidiumo vicepirm.. Delfiną Tričįeę’ė — daugelio aktua
lių publicistinių straipsnių autorė Naujienų dienraštyje, dail. J. Triėys 
ų ir kiti renginio dalyviai

i tiems prieinamu būdu ir keliu.
Kultūros tarybos paskelbtą 

■ Konkurso aktą perskaitė konkur-. 
>o įvertinimo komisijos narys ir 
vienas iš mecenatų J. Žemaitis. 
Pirmąją premija — $200 laimėjo 

l Vytautas Palionis. Jis rašo ir ei- 
! lėraščius, yra vaikaitis tautos 
i laisvės kovotojo, Sibiro kanki

nio Skopo, neseniai iš ok. Lie
tuvos ištrukusio ir į Ameriką, 
pas savo vaikus, atvykusio. Tre
čią premiją — $50 laimėjo Jo
lanta Salytė, įvertinimo komisi
jai įteikusi pasigėrėtinai kruopš
čiai: atliktą darbą — konKursinį 
rasinį ' atskirame sąsiuvinyje, 
meniskai tautiniais motyvais api- 
pavi dalintą. Tenka pastebėti, 
kad šie abu jaunuoliai premijos 
laimėtojai yra Kr. Donelaičio 
mokyklos mokiniai. Už jų paruo
šimą tenka pagarba šios mokyk
is mokytojams ir direktoriui po
nui J. širkai.

R. LB-NĖS NOVELES KONKURSAS
Prisiuntimo terminas Reorganizuotos Liet. Bend

ruomenės Kultūros tapybos paskelbtam novelės konkur
sui pasibaigė š.m. balandžio ! dieną. Konkurso komisija 
iš > įvairių JAV* rietovrą-per ’paštą iki šibl yra gavusi 

; penkias/ noveles, pasirašytas slapyvardžiais. Jos yra: 
‘‘Sužadėtinė” — Marijos Daukšaitės, “Ugnis nelaukia” 

Pašvaistės, ‘Miške’ — Grafo, “Baltasis balandis” — 
Sofijos Norkutės, ir “Draugo Višakio karjera” — Vėja
rodžio. Įvertinimo komisija noveles jau pradėjo skai
tyti ir netrukus paskelbs rezultatus.

R. LB Kultūros taryba

PAGERBTI ŠIMTININKAI, ĮTEIKTOS 
PREMIJOS JAUNUMUI

Į nis gyvenimas būtų užtikrintas; 
kad išeivija ir. rytojui turėtų sa
vo laikraščius, redaktorius, skai
tytojus; kad veiktų, lituanistinės 
mokyklos; kad būtų mokytojų 
ir mokinių; kad lietuviškas jau- 

•himas nūotaikmgai šoktų tauti
nius šoklūs ir su pasididžiavimu 
dainuotų lietuviškas dainas... Už. 
baigdama pirminintkė savo žo
džius, priminė, kad šiandien yra 

i labai svarbu pritraukti jaunimą 
prie tautinio kamieno, jiems pa-

Premijos įteikus, buvo iškvies
ti ir pagerbti almėjusiųjų tėve
liai, kurie'pasišventusiai veda sa- 

! ve vaikučius Lietuvos keliu. •
Po oficialios programos .vyko 

; smagūs šokiai, kuriems *‘grojo 
i linksmas jaunimas -*- trys Gin

taro orkestro jauni lietuviukai, 
ciceriškės Irenos Pranskevičie- 
nės globojamas.

Tenka maloniai pasidžiaugti, 
kad renginys praėjo tikrai paki
lioje ir kultūringoje nuotaikoje, 
prie pavasario gyvų gėlių žie
dais papuoštų stalų. Aišku, jog 
padėka už tai priklauso rengė
jams, įdėjusiems daug darbo va
landų ir dar daugiau sielos. Tie 
rengėjai. buvo dr. V. Dar gis, J. 
Bagdžius, A. Repšienė ir daug

■ kitu.
Renginio dalyvė

Stovf jaunuolis V. Pagonis, laimėjęs pirmąją premiją — 
(Jaunuolis V.P. yra Lietuvos laisvės kovotojo, SUrfro guhųi 
kankinio Aleksandro Palionio vaikaitis) ir Jolan a Su vk 
laimėjusi trr ią premiją $50. Abu Jaunuolit:4Mbtifeiu>^ j / 
konkurso premijas, yra Kr. Donelaičio mokyklos mokinii 
Pirmosios premijos mecenatas yra <lr. V. Dargi.*, Centro va - 
dybos pirmininkas; antrosios prčmijcs mecenatai J. z< 
maitis. Dcs.nėjr Z Juškevičienė, Kultūros larylnjs luitu . € ' ■ r- -— . V L - *

R eik a dar bo, kieto darbo, kad 
organizacijos veikios ratai suk
usi. Reikia karts nuo karto ir 

cr.kelli galvas nuo darbo ir pasi
džiaugti savo veiklos vaisiais. 
3>am lUkalui ir yra skiriami 
enginlai bei pasisvečiavimas. 
\ eną lokių renginių surengė 
RL.B centro vadovybė, kuris įvy-

š. m. balandžio mėn. 9 d.. Vy
čių salėje. Dalyvavo virš dvie
jų šimtų žir.cnių šventiškai nu-1 
site krisiu Renginys buvo dvi
gubos paskirties: pagerbti šimti
ninkus, organizacijos veiklai pi-' 
nukojusius ne mažiau šimto do-j 
ierių, ir premijos Įteikimas'jaū- 
ūmui, laimėjusiam jaunimo ra
inių konkursą. R. T.B. Kultu
os tarybo.t paskelbtą.

*' adinę ir pagrindinę kalbą pa
ke dr. V. PRoplys. R. LB. Ta

vi es p eri liumo pirmininkas, 
o kalba yra iš is?i pateikta ve- 

dapuoju. tad ir nekartoja nu.
V . a o vokalinę programą at- 

kc Abe jos Stephans parengtas 
. ‘e u t io: i\. Bunt .'raitė, 

i N iku!} tė - Šalkauskienė, Gr.
Jos dainavo pakaito- 
sclo lietuviškas dai- 

ue: niojc lietuvių kempo- 
k 'mpmijri-v ak<*mpa- 
Stcponavičiūtė. Jų at- 

:nns 'įtartinai ma- 
Lie ir dž’’iiir.o da.

Dainin nkė: susi- 
!:o; šiltu, j'usmin- 

luikių 
kurią 

ir A. Račins- 
valdybos 

vokalinei ir 
aai sklandžiai 
telienė 

otoja. Pi ieš v:

nę jausmingą ir giliaprasmę maL 
dą sukalbėjo kan. V. ZakaTaus-

širdingai padėjo visiems, 
ų '■'unkiai, uždirbtą dolerį

V. Kamantas, Pasaulio Lietuvių B-nes 
pirmininkas, pučia mitus ir kelia nerimą

Išeivija laukia autoritetų oficialaus pasisakymb
V. Kamantas, PLB pirm., skel. bendro su tikrove. Na, ir iš tik- 

bia partinius politinius mitus: 
lekia būsimo Pasaulio Lietuvių 
<eimo metu panaikinti išeivijos; 
oolitinius veiksnius — ALTą ir! 
VLIKą; padaryti tai ko nepajė ■ 
gia padaryti okupantas bei jo 
agentai, siekia veiksniu turimas 
funkcijas ir veiklą pavesti LB j 
kurią frontininkai seniai, JAVi 
LB-nės septintosios tarybos su-i 
suktų rinkimu keliu, yra oku
pavę ir jai diktuoja. Dabar, po; 
dešimties metu trukusio įsitvir
tinimo LB-nėje. jos vardu šie- i 
kia pasiglemžti ir visoš išeivijos 
organizacini vairą, primetant vi-į 
sai išeivijai frontininkų partUo>:

tiek "
oni < ’

rau
i cat
i” r

(rlOldVl

darbuG>ojcs). 
vakarienės
vacc^rvo

arbvro;

t PU O K 
įcuė i
ccni
šiai

Aukotojų pagerbimą ir ženkleliu 
ite kimo programa

Aukotojus — šimtininkus pri. 
’tatė apylinkių pirmininkai: K. 

Čiurinskas. Ap. Skopas, J. Bag- 
Ižius (apyl. vicepirm.), K. Po
cius, Tikuiši- iNkiti. Ženklelius 
teikė pats Centro valdybos pir 
nininkas dr. V. Dargiu talki- 
oant A. Repšienei. Dr. V. Dar- 
jis. .Cen to valdybos piiminin 
kas, 
cad
— šimtinę ar daugiau — jie pa- 
,ėgė nuo savęs atitraukti ir lie- 
uvybės išlaikymui paaukoti. Vi. 
i «:osc iškilmėse dalyvaujanti, 
'r. V. Datgiui labai nuoširdžiai 
oaplojo. Vi>idms aukotojam^ 
aip pat buvo nuoširdžiai paplo

ja ir padėkota, kad jie savo sun
kiai uždiibtą ir patiems reika- 
•iltgą doleri — šimtinę ar dau
giau pajėgė iiuę savęs atitraukti 
>r paaukoti idėjos bei lietuvybės- 
išlaikymo labui. Aukų-Įpkuke 
net keletas tūkstančiu doleriu.

š-ą p rogramą pasigėrėtinai
sklandžiai p r;švedė J. Bagdžius

Premi jų Įte kimu.' konkursą 
lainiėusiaim jaunimui

Jaunime, stdkis ir dirbk 
lietui- ška darbą!

Premijų įteikimo programų 
įvadini žodį t.iĘė Ž. Juškevičię 
nė. Kultūros- tarybos pirminin
kė. Ji paaiškino, kokiu' tiksli* 
buvo paskelbtas konkursas jaų-

Kul-nimui; pasakė, kad R. LB-nei la* 
karie- bai rūpi, kad išcivi.'pir-fceltūrL

Štai ką rašo ir siūlo V. Kaman- 
as PLB-nės oficioze Pasaulio 

Lietuvyje, 1983 m., nr. 2. Jis 
rašo, kad reikia užmiršti visas 
mūsų politines partijas — or 
ganizacijas, įsteigtas Nepriklau
somoje Lietuvoje ir kovojančias 
prieš Lietuvos okupantą iki šių j 
dienų. (Atseit, pagal V. Kaman- i 
tą. reikia panaikinti visas part’-l 
jas. vi^as organizacijas ir palikti I 
tik vieną kažin kieno tai palai
mintą frontininkų partiją (sic!). 
V. Kamantas yra užsimojęs pir
miausia panaikint-’ — VLIKą ir 
ALT* Pasaulio lietuvių seimo 
metu to seimo vardu.

Kaip žinoma, išeivijos poli-1 
iiiiai veiksniai nepaprastai nėr-1 

vina ir erzina ok ip intą... Tiks- ■ 
’ui pasiekti, V. Kamantas pi pu I 
čia šitokį mitą; jūs rašo, kad 
Įvyksiantis Pasaulio lietuviu sei-* 
mas yra vienintelė ir aukščiau.: 
šia pasaulio lietuvio institucija 
atstovaujanti visiems lietuviams. I 
šitoks tvirtinimaą neturi niekb

rų, kaip ir kokia galybe galėtų 
viena politinė partija, ir dar te
besanti mažumoje, kaip fronti
ninkai, vieni patys susirengę sei
mą, tik be jokio teisinio pagrin
do pavadinę Pasaulio Lietuvių 
seimu, daryti bet kokius nutari
mus visos išeivijos vardu?! Tokia 
kalba neturį loginio pagrindo — 
yra tik anarchijos kėlimas!

Negana šios nesąmonės, V. Ka- 
mantas paskelbė ir dar vieną mi- 
mitą. Jis rašo: “Lietuviškos orga
nizacijos ir veksniai yra PLB 
šeimos daiis, nes jų nariai, per 
savo kraštų Bendruomenes yra 
Pasaulio lietuvių Bendruomenės 
nariai”. Tąi tikra nesąmonė!

Tikrai, sunku patikėti, kad 
ponas V. Kamantas, būdamas 
akademinio išsilavinimo ir su
brendusio amžiaus žmogus, taip 
jau ir neatskirtų LB-nės orga
nizacijos, jos nario sąvokos^ jįuo 
prigimtinės lietuvių bendruome
nės sąvokos ir jos teisės. Tikru
moje prigimtinės bendruomenės 
narys yra pačios gamtos, paties 
Dievo kūrinys, o org^tfeacija —

venas demokratiniame krašte, 
yra laisvas priklausyti ar nepri
klausyti kokiai nops*j?brgĮhiza- 
cijai, ir niekas nęgali, jį privers
ti būti LB-nės nariu.,. Be to, nie
kas neturi teisės, neif jį savintis, 
nei-jo vardu kalbėti. Nesiskaity
mas nei su logika, nei su įstaty
mais yra tik nusikaltimas demo- 

. kratijai, tik anarchijos kėlimas. 
- Aiškiai tariant, frontininkų or
ganizuojamas Pasaulio Lietuvių 
seimas neturi nei moralinės, nei 
juridinės teisės daryti bet ko
kius nutarimus visos išeivijos 
vardu, na, ir jei koki- nutarimai 
ir bus to jų seimo padaryti, tai 
jie ir bus privalomi tik patiems 
šio seimo organizatoriams — 
Franto Bičiuliams.

Aišku kaip dieną, kad V. K. 
pučiami mitai yra tik pigi prie- 

' monė dumti akis negalvojantiern 
ir juos aklai vesti paskui parti-

(Nukelta į 3 psl.).

R. LB-nės šimtininkų — aukotojų pagerbimo iškilmės, 
i\ykusios š.m. balandžio mėn. 9 dieną Vyčių salėje.

Ka!ba dr. V. Dargia, Centro valdybos pir 
kiną šimlšūnkus-au ko tojus, 
pinigą a'tikojus' 

{tyti ir ją plėsti 
pravedėjai Sėd

Gre

_ n n įninkąs. svel-
ne tik ’ dirbančius, bet ic gryną 

beankbjančius R. LB-n^š veiMa-. vjs- 
k> stovi Angelė Katclienė, programos 
Danilevičienė ir <lr. \ .,Plicptj», l’ary- 

(Sufrukota nemaža-drlAf^ų'surnb).

April 23-25. 198$



BENDRUOMENĖS VAGOS
Į ’ A

(Atkejla iš^anįro puslapio) ‘ 1
tt

ją Rytų politikos kryptimi. (
K.apgi galima būtų sveiku pfro 

tu galvojant net daleisti, kąjdj 
VJ.IKas, turintis visos tautos

andatą,. gautą visų neprikhu- 
: mos Lietuvos politinių parti
jų. 1943 m., taip jau imtų ir be 
okio teisinio-'pagrindo šias tų- 

. mas teises ir funkcijas perleisk 
o — padovanoti?’tarsi kalėdisę 
dovanėlę v’ienai kUriai politi-

i partijai (šiuo atveji! frontu 
; : kams) žū.būtinai siekiančiai.

t :• o dominavimo išeivijoje^?!’
5 .'..iėtu atsitikti tik stebuklo'

: yra JAV visų lietuvių 
ičįcįų junginys ir teisine 
;:hmė afetovybė. Tad ko- 

r,;rindu-šis jungtinis-orgą-
• /.etų laisvą valia, laisvu 
r.ą teisę pėrlęisti vienos ku_ 
'aktinės: piirtijos kontrolei? 
:au, ir kas galėtų patikėti 
ninkcis, kurių veikla yra 
lėta tik klasta, melu, ap- 
ir baisiomis klaidomis.

. reikalas ne esamus <ir pa- 
eikiančius veiksnius

.įsąmėningo lietuvio yra šven. 
tp pareigą šią tięsą supras# ir 
rimtaUveikti, -kad tautą šį ban
dymą atlaikytų — išliktų gyva 
ir *. laisvą. tTad kiekvienu atveju, 
taitiiųs likipinis reikalas turė
tų būti pastatytas aukščiau as-’ 
meųiirio ar partinio reikalo, šiuo 
jnėUi ir šitoje situacijoje apie 
kokpį ąors partinį ddminavinią, 
negabi būti nei kalbos. Demokra-. 
tinio 'krašto Išeivijai nereikia nfei, 
monoŲofitinių partijų, nei dik-: 
tatotių; jai reikia tik gilaus tau-’ 
tinio pasišventimo ir išmintingų 
vadovų*, demokratinio nusiteiki 
mo. \ ,

* 4 “ v x ♦ i

Faktiiiai Pasaulio Lietuvių sei
mo. uždicyinys turėtų būti skir
tas ne išeivijai skaldyti ir ją er
zinti, ne partiniam dominavimui 
siekti, bet’ją vieninti ,ir griau 
mirigu balsu šaukti laisves Li<

TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

.Kaltinamajam užteko kaltinl-
. mus paneigti, bet kaltintojas turi t 

įrodyti.
,v Jurgis Jašinskas gali šaipytis, 
gali sjtkyti, jog aš monopolizivę-i 
teisybę, tačiau dar kartą pabrė
žiu, jog aš už teisybę, o jisai, 
pakartotinai ,rmti!indamasis>’’> 
prie manęs, kaip prie Jotijos. Jo-' 
no, 
sos

tą nedorybę būsiąs padaręs: pa
vartojęs svetimą slapyvardi! 
Mano žinomasis tikrasis ir vie
nintelis asmuo Jotijos Joriu Nau
jienose. rašęs kuri, laiką dirbo 
jjuujiėnų spaustuvėje. Rašinėjo 
žineles iš lietuvių gyveriiriio, o 
vėliau iš darbininkų veiklos — 
apie streikus ir uždarbius, kai 
iš Naujienų, išėjo į' amerikoniš
kąją pramonę darbininku. Pas
kutinę, kiek atsimenu,, jog kores
pondenciją kriptonimu pasira
šytą skaičiau iš Michigjirio vals
tybės, kur senosioš; išeivijos ne
mažai lietuvių turėjo, ūkius.
'i Tais metais, kai minimi Jo- 
tijos Jono raštai 'buvo*' Naujie
nose špaustL'nti, aš‘jau Naujie
nų spaustuvėje nebedirbau ir 
Naujienos apsiėjo be manęs ir 
be mano korespondencijų^ Iš rai
džių rinkėjo darbo atsisakius ma
no pagrindinis tikslas-buvo kiek 
prasilavinus braižytojo brofesi- 
joje kuo greičiau iš.n'epatinkamo 
Čikagos oro išvažiuoti. 1.958 nie
kais visa korespondencija ėjo ne 
r Naujienas, bet įj L:qs Angeles 
-ę- susirašinėjau :su ten gyvenan
čiais pažįstamais, teiraudamasis 
dpie gyvenimo ir darbo sąlygas. 
Kai jau viskas būyo paruošta iš
keliavimui,. 1959 metais užėjau 
į: Naujienas atsisveikiriii. Ir tik 
Apsigyvenęs Los Angėles inies- 
te,^pq; ilgos metais 'nlaįųająTnos 
pertraukos,'’ vėl: pradėjatt-Nau- 
j ienoms rašinėti. . . . ’ - ; ?

Taip ta<ĮJ Jurgis JąšįnšSas. savo 
piršteliu, i mane- rodydamas, ■ pa- 
taikė į tuštumą,; nepagrįstai..iš 
kelių atvejų tvirtindamas, j jog 
aš 195.8. ;m.ANaųjjeu<>šę. straipsni 
šųiausfiinęš^ šmeižtą' paraks "ir 
p.eatsiprašęs,, tai iš tikto jokio 
mano rąsto.Naujienose7 tais me
tais nebuvo spausdinta, -i <t' • ■> 

-V:.. , A- 4

pasirodė tikrai įžūlus netie 
jfr neteisybės mylėtojas.

■<» * . ‘ *■ »

KAS IŠGERIA 
VEKSELIŲ PIENĄ

Valstiečių • 
pondentas A.

laikraščių korės*
Orintas rašo: i

vi no kol ak 
no sugircyr- 

Praeiti'’.V 
mini verš c' 
615 kg šv' 
veršeliams

aikonia pie- 
ii.ms normų

‘irdyta net pd 
ena, o iš v s> 
1 tonos pieno, 

ūkiui pritrūko 13Q
pardavimo plaruį

»f I

tonų pi .no
Įvykdyti.

Tiek pieno sugirdžius, vcršeĮ 
liai turėtų augti kaip ant mieį 
Lių. Veja, Sklioriškių fermoj < 
108 veršeliai išliesėję, suvargę} 

: nors juodu an t hallo parašytai 
jog per 1982 metų antrąjį pusi 
mėtį jiems Nugirdyta 30 lomi 
pieno.; f . gį

Panašiai ir šįmet. Popieriai 
rodo, kad per šių metų sausio 
ririėri. minėtiems veršeliams su
girdyta 3.653 kg šviežio pieno, 
viršijant - normas 533 kg, o gy
vuliai išliesėję ir blogai auga...

' (E- L.)

tu vai J To V.isa išeivija ir laukia. ' :
To pat — tatitinės jungties ir vie- ,vos atst(»ybės rūmų atnaujinipo 
nybės laukiu ir okupuotoje Lie-1 išlaidoms dengti. Auką aiškiai 
tuvoje kovojantis pogrindis, nes j rocįo. ^acj r LB-nės nariams tį- 
tik vieninga stipri išeivija būsi Kraj pūpi. lietuviškas reikalams, 

J,ir šiam reikalui jie negaili nei 
dėmesio, nei aukos.

— Dr. Br. ir inz. V';, Motušia-i, 
-veiklūs ir iškilūs Cicero, lietuvių 

• kolonijos i višuomeninipkąi,. dau
gelio organizacijų aktyvūs na
riai, ypač -"/ryškūs-,.; ALTos - ir 
BALFo ’ veikiai, išvyko ėtosto- 
■gų į Arizoną — Hot Springs pa
ilsėti. Ciceriškiai jiems 5r- linki 
gerų, ramių poilsingų atostogų, 
kad atgavę jėgas-'vėl stotų į vi
suomeninę veiklą. .

— R. LB Cicero apylinkės vatr 
ynnKes {'dybos 1983 metams: sudėtis:'A.
Ag. Ašoklis, L. Dubaųskre- „ A

To pat — tatitinės jungties ir vie- 
i,? ------ . - j
tuvoje kovojantis pogrindis, nes j

vos atstovybės rūmų atnaujinipo

v
.--.■gėęėtinąi 
griauti ir ant-smėlio naujus sta- 
t- -i. bet yra reikalas veiklą de- 
ilntį įr politinėse tribūnose su-, 
derintu, vienu balsu Lietuyos 
lafeyihūbo reikalu kalbėti.

Tiesą sakant, išeivija tūri pa
kankamai intelektualinių ir po
litinių jėgų apginti nuo fronti- 
naikų suktų'išpuolių bei politi
nių svaičioj imų. Tradicinių par
tijų vadovai privalo jungtis 1— 
bendromis pastangomis : siekti 
pastoti kelią pasimetėliams, ko 
daugumas seniai .jau laukia.

Žinant, kad V. Kamantas yra! 
oficialus asmuo — FLB pirmi
ninkas, kalba ir rašo ex* kate
dra, tai ir atsakymą jam privalo 
duoti oficialūs asmenys ir ^ofi
cialiai spaudoje. Priešingu at
veju. tyla praėjus.pro V;. Ka-. 
manto politinius svaičiojimų^, 
jie daugelio gali būti priimti už 
tikrą pinigą‘ęy už tei$ybęę ir išįs' 
eiviją gali susilaukti net nepra- 
matytų didėlių'. nesklandumu.- 
yra pagrindo bijoti, ;kąd. gal išbūti.- 
padaryta net ir neatitaisomu 
klaidų Lietuvos lafsvihimo dar
be. Tad ir laukiama oficialių' 
asmenų institucijų -y— VLIKd, 
ALTos oficialausųątsakymo Į 
Kamanto straipsnį atspausdintą:

pajėgi ■ įteikiamai padėti kovo
jančiai .tautai; už laisvę.

A. Beržienė

J.KLAUSEIKlS. • ■.

Nuo gaidžio giesmininko iki 
įžūlaii^ neteisybes mylėtojo

Naujienų 1982 m. lapkr. 30 d. mus reikalui iškilus galiu. po
numeryje Jurgis Jašinskas metę priesaika pakartoti ir priesaiki-

L 1 ‘ J * f" 5'- • - « I -W

, Cicero apylinkė rengia 
pavasarinį . pikniką.

. Piknikas įvyks š. m. balandžio 
Į mėn. 24 d. Vyčių .salėje, 2455 W.

■ -----

trijų jaunuolių puikus ‘-Gintaro ’ 
orkestras. ; ; .■

Apylinkės valdyba — A. Dum
čius, 4T.g. . ------ ;

nė ir Ir. Pranskevičienė bei kiti 
nariai, vadovaujami pirmininko

■ Apl. -Skopo, važinėja po Clųcagą 
ir' ieško., gerįąusius produktus 
iriaištui, kad ciceriškiiį šeimiriin.;

; kių pagarsėję geru, skoniu cepe- 
Irtiąi tikrai būrij-skanūS. Sėkmės

■ valdybai!.’; • ■' ■' ‘ ; ■ :< ’ ? ■■ . ■ *._ .
i Žadama ’ ir kitų malonių staig-: 
menų renginio dalyvfams, .Tiki-' 

‘ 'mast, kad- būš ir vertingų-;d?iik-:
■ tų- ų-'. daiktelių kurjue^ laimės: 

’ šulinyje . pamatysime.’ :Krek 7kas.‘ 
“tiįic galime ofganižubkimės ir-vy-j 
į kime Į eiceriskių pikniką. < j

• . Čieefiskė'
x * v ; ' - r ■ .’4. v '.. k- 3

R. Lietuviu ^endrūc/mėdė^ije- 
ttį,vos atsidvyŠė'Sy rilid-ū' i^pont-o- 
dailią parėmė tūkstančio dėJėtiit

iįr.'.. V- Ls.’<. :■ /.”.*/■<:-T. ; 
___________ _________ ’?-/R.- /LBmęs 'nariai;- vadovybes; 
tyta j kritišką padėtį: ’■gyA’eBtįJ^piprąšyti,- per-ąpylinkęsąuriįkd 
arba mirti. Kiekvieno tarirausūr /virš-.-tuSstančio? ,dolėfių>-'Liętu-j

■ j - ■ - - - - ■ -■r - į.- • .-
‘ ■ ■ — —■ ■■■« ■! V| tlWlln' -■! I I • -II ■■ I. IIIMH

47 Et. Pradžia" 12 v. dienos. Gros

Pasaulio Lietuvyje š. m. 1983 upf, 
nr. 2. ,

Mūsų tauta yra pasaulmio '.po- 
litinio bei istbrino bandymo įsta-.t

t

ą LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mofak 
HJ54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenitą, Vtna» 
FrCvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
? Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
JI. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, Ą, Rūkitelės ir JL Vari* 
tarybos poveikslais. 385 pu«L knyga kainuoja tik |3.

e DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojos fr tS» 
balų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnt 
I Terries bei jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuoju 
t ?ms, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomaniraS 
b*l užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja |2.

® VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
Us Juozo Adomaičio — Dėdės šėmo gyvenimas. Tai ne aatratt 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities tfte- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. T* 206 puslapių tajfr

Įdomiai

vitovardžlų psvMfamnaMr Jtj TerooM | voldeerą tztioą- LAW 
r.*udingo> 335 po«L knygoje yri Ryfprtihj l<rr Hzpk Kataa M

> KĄ EAUMS3 HMfi, telytojoj PetroDė'ės
mtnAnal Ir mlntyi apie timenii Ir rletM ntprft. Qetflvoje Ir ptr> 
ma-slais bolšAviku'okupadJoi metale. Knyga tari 234 
bet kainuoja tik S3. *

'• JULIUS JANONIS, poetai Ir revoliucionierių, 
Im Ir klaidingai interpretuojamai gyvenime ir politikoje} tik »« 
Iarglo Jašinsko knygoje apie Tūliam (Janonio gyvenimą fr pc«- 
rtją. Dabar būtų jj galima pavafinii kovoto 
knvffA m didelio f^mato, 2^5 pui^llpta, I

v I ATTAIN

įu už žr 
tfnooj*
. iS r-.1

■ <

Skopas — pirmininkas,: A. JDųm- 
čius — vicep., L, Dubauskienė 
.sekretorė, D. Liepienė į—';iždi~ 
minkė. Renginių reikalams -r 
,Ir. Pfąnskęyięięnė, Mgj^Ašokliš; 
;S. Palionienė?
1* ■ - * • > 3 > * V *’

,; — R. LB-nės - Marąuęttę .'Parį- 
■jca jpyffa\ėišŽ9&inetų. rertgiriiįį 
/kalendorius.. -L. Gegužy j8jfien :̂

Motinos: dięnoš-miriejĮ'įną^l ‘2. 
•Gegužės. 15 d. Romo -Kalantos 

: iii metų susidegirHinp sūkakties 
mmėjimasJRyte- Marquette Pąt- 
• ko parapijos /’bąžriyčįdjeiškil-. 
imt ngos. pamaldom; jPįo . JOiu’aka-, 
įdėmi jaųr

jjįnkės pavašarinįs'ptknikas-.Vy^

nius pareiškimus viešai pąskėlb- 
t. • ' ’ . ... , j- .

Kyla mari klausmas: ar Jur
gis Jašinskas išdristų po. prie
saika pakartoti tuos mari meta
mus kaltinimus? Linkęs aš ma
nyti, jog prireikus priesaikai ran
ką pakelti, Jurgių Jašinsko nar
sumas supliukš. Jįsytiems^kalti- 
nimams įrodyti neturi.nieko ki
to, kaip palaidą liežuvį. A

Iš dalies apgailėtina, kad Jur- 
! giui Jašinskui nė koks kipšių- 

kas, bet gal net pats lįųcipiėriūs 
panosėn pakišo uodegą jr ?sųgHri- 
dė išeiti Br. Railos pasibastymų, 
kuriuose yra męlo i?*-riėpagrįst6s

mari kaltinimą, esą aš vieno poe
to .eilėraštį priskyriau Jariopiui 
ir, tą klaidą nurodžius, aš ne
drįsęs atsiprašyti, nors ir buvęs 
pašaipiai klaidos nurėdytoją Jur
gį Jnširišką pavaizdavęs.

Naujienų 1'983 m. kovo 2 d. 
numeryje “atšviežina” mano at_ 
m’inii, paaiškindamas, jog tą ne- 
dor^bę aš padaras koresponden. 
čijbįę^apiė ’ čikągiškių zanavy
kų. klubo šventę, Jotijos Jono 
slapyvardžiu pasirašytoje; ir! 
1958 m. sdusio 16 d. Naujienosė 
išspausdinęs Jurgį Jašinską iželį 
džiarisią pasakėlę “2xi=???”'. ';

/Naujienų’-kowW d- huinery* įnkriminacios, ..feisįnfoju > ir’..J. 
jė; ra§rgyje. “Pagarba' Jotijos; Jb- KĮaUseįkio der^ėjri.;; Ir/jud j jis 

. riųi”. j)ąneigiaū tūris prašiirian^-į daugiau ta tema iąsū; jūb»j?biaū 

..tus ^iėkaištūš ir;kaitiniirius? bėt ; kaip musė isūgošė /j^fha
-Jurgiui . Jašinskui. to neužteko, net .neigti,' kad;- 
cfc;šfaj;iis vėl apie velnius,- kip- .< 
Šįuku$/ ir-jų pokštus rašydamas 
Napjienų/bal. 6; <£ , Hūmefyjė yėĮ' 
gieda ąthiįntinai jam,' lyg senam 
gąSiziuf, žinomą ©esmę; j kurią 
atsiHepdamas j dar' kartą. tčirti-

"T-"'

.« Pasikalbėjimas dvieju kū
mučių:
... — Ar tavo vyras ką nors daro 
prašalinimui kurtumo?

— Ne, jis laukia kol vaikai pa-
■ — • 5—-^. . ■ -------------- --  -  ---r .

V >.V

- /

ĮūZJ^if korespondencija 
?an^vykU šyeąlg 

įrlMų' ^lerąs^

Įr^^Jur^oy^MiŠkb 
hirih)7 JŠ58 m.', sausio 16. dl Na“u-‘/į f , rr ’*

• Išmintis u: i^ilę 
^usavyje'/sugyyėną.Į l^t dįijejji jjį^^^-spiųsdinidjp jrašųūo’ 2x2 
Miėilė, tuo friažejaTišmiritis. ■./ Į T ’.p iVįSusrtitfds tvirtihi^

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ

€W8 West 69th St., Chicago, DL 80621 ♦ Tek 125-2787 

Dtddii pasirinkimai gero* rūšie* įvairių prekit

M A RD A NORE1KIEN1

ŠįU'.

paminėjęs / r .
.apįe zanavykų kltifeą,..:bet. dar, 
nėžiūriht mano paneiginio-, tvir- / 
tiria (14. IV.’ 6h jpg 42x2=^???” • 
aš parašęs ir iki šiolneatšaukęs.

Ir kai aš paminėjau, jog žinąu 
zanavyką, kĮm^^otiįo^iJdpiąfpa-.;. 
sirašęs Naujienoms.;
vykų klubą, rasė; :kiiriš'|r ;
=???” parašė,/tai? jūrgiŠ’J'žari^ 
kas atsiliepė, sakydamą$,Xjoj|.^is; 
irgi žinąs tikrąjį-. Jojjjos" 
bet žinoma, pągąT/Jašįnsk^ man- 
druma ir jo;: Jotitos; Jdri'ajs*mari- 
dresms —
ezijos ir.-beiėtnŠĖtflajš.'ę-' -'v''

O fantazijai '/P^aletošią
ši n sko išmintįj’.aš / nėt ■. i? -

IIIH....................  ■■ ■ I 'Į-'HI

«X4_TV* Y ‘

SUSIVIENIJIMAS LIETUVI V AMERIKOJE
I turtingiausią lietuviu fraternalir.ė

-je.uyiąnis ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
*T, atūeka~ kultūrinius darbūs, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

‘ vjaarpus:iUH>ba,-.i ,
OA-A išmokto AŠTlk)NlS MILUONUS doleriu

< • . .m -u ų
SiA —apd^<^ .‘p^aųsįcghiš kąinotais. SlA neieško pelno 

Ū^^TO?.pątarpįi^a,tik savišalpos pagrindu. 
jJVękvjėnas fjjdtųvią- ir lietuviu draugas gali 

:tt^l^u^.en.|jin»jS;-aį^ffiįausti iki $10,000.
įąpdį-ąudžia ųrr-tauptūnąja’apejrauda -— Endowment

r : <>k- •;'“Rūdinga jaunimui, siekiančiam

kį>draų^jaįpigia terminuota apdrauda: už 
-OTŪfątidėąrsvpą'temoka tik $3.00 metams.
wa..Viscėe-,lįętuviu kolonijose.

i-i•«LA £kuat

'' / jyttE&CA

■ A - ■
4 > 563-2210 ..'/ J

.-r'.'.-5:y .-.T',’

50 metų studijavęs, kaip

5et kur, kuria kaltai* būro p^rasyt^ apie Lietuvą, lietuvius 
ir Metuviq kartu su^kyiv^aunium ir prof. K.
Bfljja paa 'geHausfiit feotroečio pradžios kalbininkus, padarė 
Metusiu kalba lietSanSks ištraukas, oaruoše tikslius vertimui

Er patarė nnnns toliau

Kieti tfr*eIl<L

3 — Chie»fo. :B1. — Stf-Mob-iy, April 23-35. 19S3
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Laisvąjį pasaulį užgulė šnipai
Nėra tos savaitės, kurioje nebūtų žinios apie laisvoje 

pasaulio pastangas gintis nuo šnipų.
Prieš porą savaičių prezidentas Miterandas, patyręs 

apie Sovietų šnipų grupę, nušovusią įtakingą Prancūzijos 
pulkininką, sekusį Sovietų šnipų veiklą ne tik pačioje 
Prancūzijoje, bet ir kitose Europos valstybėse, liepė juos 
išsiųsti. Prancūzų policija, po dviejų mėnesių atidaus 
darbe, tiksliai nustatė,; kad jų pulkininką nušovė Sovietų 
snipąį. Jiktakpątfšovimo procesą atliko ne nišai, ne rų- 
jarfts pasišėrę tarnauti prancūzai, bet btdg&raL > "

Prancūzų prezidentas, patyręs ’apie: šiuos davinius, 
ir nustatęs, kad Sovietų šnipai suorganizavo prancūzų 
pulkininko mirtį, įsakė premjerui paruošti visų įtakin
gesnių Sovietų šnipų išsiuntimą iš Prancūzijos.

Prancūzų premjeras, gavęs tokį griežtą prezidento 
Miterando įsakymą, pats bijojo..'Jišr buvo nekaltas, prie 
įvairių Sovietų šnipų tinklų nutiesimo Prancūzijoje nie
kuo neprisidėjo, bet iį apėmė baimė. Jis pradėjo bijoti net 
savo prezidento. Ta baimė buvo tokia didėlė, kad jis bijojo 
netekti savo vietos. Jeigu jam administruojant sudėtin
gus Prancūzijos reikalus, prezidentas liepė išsiųsti 47 So
vietų šnipus, tai prezidentas turi pagrindo pagalvoti, kad 
kaltas ir premjeras, leidęs tokiai didelei šnipų grupei 
įsigalėti Prancūzijos gyvenime.

Pats premjeras žinoio, kad Korsikoje veikė slapta 
gauja, kėlusi nerimą, žudžiusi ramius salos gyventojus, 
kad sukėlus neramumus ir atskėlus Korsiką nuo Prancū
zijos. Jis žinojo, kad Korsika davė Prancūzijai Napoleoną 
Bonapartę, bet jam taip pat buvo aišku, kad pačioje sa
loje veikė šnipai, kurių tinklo galo jis nepajėgė sučiupti.

Premjerui taip pat buvo žinoma, kad Sovietų šnipai 
valandų valandas sėdi Paryžiaus knygynuose ir nusiraši
nėja pačias naujausias žinias, fizikų ir chemikų patirtas

nujautė, kad atidžiausiai saugomos laboratorijos gali 
duoti pavyzdžius vedamų tyrinėjimų, gali nurašyti for
mules ir nusinešti prancūzų įdėtą darbą ir prakaitą.

Premjeras taip pat žinojo, kad rusai mėgo žarijas 
žarstyti svetimomis rankomis. Rusai nepajėgė prieiti 
prie turkų, visą laiką atidžiai sekusių kiekvieno ruso 
žingsnį Turkijoj, visai nekreipė dėmesio į bulgarus, gy- 

’ venančius turkų kaimynystėje, gana laisvai įvažiuojan
čius ir išvažiuojančius į Turkiją. Jau prieš 20 metų/ So- 

■ vietų valdžia naudojo bulgarus Turkijoje, Sirijoje, Jcr- 
! danijoje ir kituose Artimųjų Rytų kraštuose. Sovietų 
' šnipai sėdėjo prancūzų patentų įstaigoje, fotografavo už

patentuotus naujausius išradimus, o bulgarai važinėjo 
Eifelio bokštą supančiuose priemiesčiuose ir sekė rusam~ 

i dirbančius airbus ir fanatiškus Korano aiškintojus.
i y - ' ’

Maskvai tarnaujantieji arabai Paryžiuje sudarė plr 
mą Chomeinio patarėjų grupę, nekreipusią jokio dėmele 
į Korano aiškinimus, bet be jokio pasigailėiimo žudžiusi*’ 
asmeniškus Chomeinio priešus. Chomeini užmezgė, ryčius 
su Irano Šijitais, bet praktiškus patarimus jis imdavo "’"’k 
tai iš Maskvai tarnaujančių ir tarp savę ukrainiętiška: 

, kalbančių Sovietų šnipų. Sovietų šnipai nušovė Irano avia 
cijos vadą, o vėliau suorganizavo studentų jsiveržima į 
Amerikos ambasadą Teherane. Ten rusai pirmiausia čitk 
po visus ČIA dokumentus, išleido 12 jų tomų ir įtikino 
jaunus arabus, kad amerikiečiai sudaro diddžiausią pą-’ 
vojų arabų pasauliui ir pačius smarkiausius smūgius re£-į 
kia nukreipti prieš amerikiečius. \.. ■

Kaip Teherane buvo užpulta Amerikos; ąnabaBa^iį 
nuginkluoti keli marinai ir užimtos vįsoš ambasados 
gos. taip šios savaitės pradžioje užpulta Amerikos amb^- 
?ada Beirute. Amerikos ambasada buvo, saugojąmą’^^ 
rinų, kąip buvo saugojama ir ambasada Teherane^ 'Cngį- 
meini išnešė visus ČIA dokumentus iš ambasados TehA-' 
rane, dingo visi dokumentai iš Amerikos ambasados Bei
rute; Iranas išleido ambasadoj laikytus nuginkluotus-pd- 
reigūnūs, Amerikos ambasadoj Beirute visi ąmerikrečiai 
žuvo. Jie žuvo sprogimo metu. Dingo ir visi ambasadoj 
buvę dokumentai Jie išnešti kartu su laužu. Sulaužytos 
oinigų dėžės’rastos, .bet nerastas nė vienas dokumentų 
lapelis. ' ' . i . .

j • Savaitės pradžioje Valstybės departamentask neleido 
: dviem tCuboš šnipams vykti į Los Angeles, kur turėjo 
būti “menininkų” konferencija, o kitiems kubiečiams 
liepė važiuoti namo. Prie Jungtinių Tautu jpriskirti ku
biečiai labai jau aiškiai vertėsi šnipinėjimu.

Ketvirtadienio vakare tas pats Valstybės departa^ 
mentas įsakė kitiems trims Sovietų šnipams dihgti gali
mai greičiau iš Amerikos. Jie buvo paskirti prie Sovietų 
ambasados ir buvo sučiupti in flagranti ištraukiant me
džio drevėje paliktus filmus slaptų dokumentų .apie 
krašto apsaugą. Jeigu trys rusai sučiupti nusikaltimo 
metu, tai, rodos, reikėjo juos suimti ir atiduoti teismui. 
Taip nepadaryta, nes juos saugo diplomatinis imunitetas. 
Suėmimas ir tardymas nieko nepadės, nes suimtuosius 
vi stiek reikės paleisti. Abi valstybės yra pasižadėjusios 
diplomatų ir jų patarėjų neliesti.

Kova eina tarp Andropovo vadovaujamų Sovietų Są
jungos šnipų ir laisvojo pasaulio. Laisvajam pasauliui bus 
labai sunku apsiginti nuo šnipų, nes laisvasis pasaulis 
neturi tokios šnipų organizacijos, kokią tūri Andropovas. 
Ja mužtenka paspausti mygtuką, kad prieš jo akis būtų

i > <4
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Į Komiteto struktūra

Dr. Bačkio patarimu, 1981 
m. liepos 25 d. Kievclande (Cle
veland) susiėjome dviejų orga- 
ilizMeįįų ALTos ir LB atstovai. 
Iš ALTos pusės dr. J. Valaitis, 
J. Skorubskas ir inž. Gr. Lazaus
kas, o iš LB — Vyt. Kutkus, A. 
Vėiavičius ir I, Ribinskas aptar
ti atštov. fūmų".remonto ir res- 
rauravimo reikalus. Bet deja, LB 
turėjo Vienas užmačias, o ALTa, 

' Šaip" daugelio organizacijų jun
ginys, būvO kitos nuomonės, kad 
tai. yra visų Amerikos lietuvių 
reikalas, p ne vienos kurios cr- 
ganizačijos. Dr. Bačkis jau anks
čiau btivo pareiškęs, kad jam, 
kaip nepriklausomos Lietuves 
a^toVUĮ, yla svarbi kiekviena lie. 
tuviską organizacija. .Į dr. Bač- 
kį' buvo-kreiptasi principo' klau
simu, ar remonto darbus ir pi
niginio vajaus vykdymą paves
ti vienai organizacijai ar, kad 
būtų įjungti visi Amerikoj fie-

U

kotų psveiksitų, ir kai remontas 
bus galutinai baigtas, tie pa
veikslai bus pakabinti ant sienų. 
Iš visų paveikslų, pats įdomiau
sias ir vertingiausias yrą milži
niško dydžio dailininko Adomo,: +' 
Galdiko tapytas paveiksiąs, vaiz, 
duojąs Vasario 16 nepinklauso- 
mybės akto paskelbimą, kur dr* 
Jonas Basanavičius iškiluiingątf 
tą aktą skaito, d kiti tarybos na
riai su atida, įtampa, rimtumu 
ir reikiamą pagarba klausosi. Da
bar tas paveikslas, lyg koks su
vyniotas kilimas guli archyve. 
Jis būs pakabintas pirmame 
aukšte, ambasadoriaus darbo 
kambaryje, Specialiai, tam tiks
lui parengtoje dešinėje sienoje.

Visi remonto.darbai, pagal pa
sirašytus kontraktus turi būti 
baigti ;įki š, m. balandžio mėn. 
pabaigos: Visus kontraktus. te-{ 
turi teisę pasirašyti tik dr. Bač-*pi -.Mjį;'.v> ;’rv .. , . , ,, .. , . .,, . ę-i spalio 11 d. teko da-kiSį kaip nepriklausomos Lietu-.: v.; v. A T m
vos atstovas. Dar yra likęs ne-.; 
sutvarkytas pats nąmo frontas.; 
— priekis, kuris žmogaus rankos 
turbūt nėra liestas nuo pat rū- . 
inų pastatymo 1909 metų. Tas 
dai'bas dar gali kainuoti apie 
7000—8000 dol. Jį reikia chemi
niai nuvalyti ir vietomis nuotru
pas" užtaisyti. Tada mūsų Lie
tuvos pasiuntinybės rūmai atro
dys višai padoriai, kaip pridera 
visoms užsienių ambasadoms.

Visos aukos, tiek organizacijų,! 
. tiek pavienių asmenų vardiniai 
yra surašomos į specialias kny
gas. Tokių, knygų, po kelis šim-

.Mą.vąs PLbMVS

LIETUVOS ATSTOVYBES RŪMAI
(Pabaiga)

Ten buvo trys elektros siste
mos. Dabar pakeista į vieną ir 
elektros srovės stiprumas iš 100 
pąkeistąs'. į‘•400 amperų stipru- 
ii^^j^^M.i^U^/karnb^riup.

■ vėsinimą,'(air con- 
c^tįpjr^g ir. d^ktra ąildjptną, ka- 

brąiigęsriės už

ąjęįtftęktai gerokai ap-
si^ajefavp. pradžių, visiems 
^Št^ŪravimpLremonto darbams 

sū4arę 9O,0OQ dol.
‘bet nebuvo atkreipę dė- 

nįesio-’į blogą langu stovį ir į 
;Į>ąsenųžqą elektros įrengimų sis
temą., Įteikėjo pakeisti visus lan
gus ir pravesti naują elektros 
tinklą. Tiems papildomiems 
darbams atlikti; prie numatytas 
sąmatos, papildomai dar reikėjo 
ptiŪefi 30^009 dol. Dėl to, tie 
visi remonto darbai dabar kai
nuoja 120,000 dol.

Rūsyje įrengtas dar vienas pa
pildomas kambarys, archyvui. 
Architektai apskaičiavo; kad"ket- 
vįrtame aukšte sukaupta archy
vinė mėdžiaba yra per sunki i 
(popierius yra sunkus) ir darosi 

. namui pavojinga. . Pirmame 
aukšte darbai ^Ya baigti, tik li
kęs vienas nenormalus dalykas. 
Yra didelis tualeto kambarys ir 
tame kambaryje vienas mažytis 
kambatėlis šu viena išviete. Kai 
siisrrenką 100 ar daugiau sve
čių, kaip jie gali sava reikalus 
at-Bktr?- jKžįi bus posėdis, šį rėL 
kalą reikės iškelti ir tualeto kam
barį būtihai reikia pertvarkyti, tus puslapių (jau yra prirašyta 
Žinoma čia dar prisidės keli tūks- net trys. Visą knygvedybą veda 
tančiai dolerių*. finansų sekretorė — buhalterė

Pasiuntinybė 'turį* daug, suau- ponia Ona Bačkienė.

ne tik laboratorijose, bet ir mokslo įstaigose. Jis pats įsakė, padėtos paskutinės šnipų surinktos žinios. Jis gali kal- 
s^u—ti Montpellier universiteto laboratorijas, nes jam bėti apie Amerikos, apie paties Reagano, apie viceprezį- 
buvo aišku, kad tose laboratorijose dirbo mokslininkai, dento Bush turimą pajėgumą ir apie kitus klausimus. Jis 
kurie bendravo su šveicarais, bulgarais ir ispanais. Jis turi nuovoką, ką Reaganas gali ir ko negali.

aišku

Amerikiečių laimė, kad kartais atskrenda vienas ki
tas Andropovo bendradarbis, kuris ryžtasi suteikti lais
vajam pasauliui sovietinio tinklo siūlus. Bet tokių drąsių 

. žmonių — nedaug. Jie yra supančioti Sovietų Sąjungoje 
paliktais artimaisiais.

; lyvauti abiem grupėm ALTos ir 
LB-nės atstovams pasiuntinybė
je ir- aptarti tuos restauravimo 
principus, Dr. Bačkis pareiškė, 

: kad atstovybesrūmų remontas 
yra vien tik pasiuntinybės, tai 
yra, mano reikalas, kaip Lietu
vos atstovo. Visos sutartys — 
kontraktai; su remonto kompa- 
njfoįrfis ftegali būti pasirašomi 
tik dr. Bačkio, State Departmen. 
tas davė leidimą Lietuvos atsto- 

[ vybeit rinkit iš visuomenės au- 
._us rūmų remontui. Ir visos 
aukos turi eiti per atskaitomy
bės; tam reikalui užvestas kny
gas. Baigus remonto darbus, bus 
išleista tų darbų apyskaitos kny
ga, kurioje numatomą įrašyti 
kiekvieno aukotojo vardas — pa
vardė ir kiek aukota, taip pat ir 
organizacijos.

“Pinigų telkimo ir aukų rin
kimo pasiuntinybės rūmų re. 
montui, jau yra organizacijų rei
kalas”, pareiškė dr. Bačkis.

(Bus daugiau)

II......... s - > SINKEVielUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Na, o kas paskui? —klausė Zbyška.
— Paskui Didysis Kunigaikštis pradėjo bėg

ti, bet greitai vėl, kaip paprastai, sutrfgriebė; Juo 
daugiau jį lenki, juo smarkiau jis atsitiesia, kaip 

*. lazdyno rykštė. Tada šokome ginti Tavano bras
tos. Atvyko tada sauja naujų lenkų riterių. Na, ir 
niekas! Gerai! Kitą dieną pasirodė Edigas, bet 
jau nieko nepadarė. Tai buvo vestuvės! Kur tik 
jis bandė persikelti per upę, ten įneš jam apriktu 
per nosį. Jokiu būdu negalėjo. Day daug jų pri
kalėme ir prigaudėme. Aš pats penkiš pasigavau 
ir dabar gabenuosi į sodybą. Dieną pamatysite 
tuos šunsnukius

— Krokuvoje kalbėjo, kad karas gali pasiekti 
ir karaliją.

— Gal Edigas kvailas būtų. Jis gerai pažįsta 
mūsų riterius ir žino, kad geriausieji namie pasi
liko, nes karaliene buvo nepatenkinta, kad Vy
tautas savo vaha karą pradėjo. Na, ir gudrus jis, 
tas senis Edigas! Tuojau prie Tavano suprato, 
kad kunigaikščio jėgos vėl auga, ir pasitraukė 
už devynių žemių-

— 0 iūs grįžome*
— Grįžau Jai en nėra kas veikti. Ir Kroku

voje patyriau t* ie jus, kad tik neseniai pirma 
manęs išvykote

—Žinojau, nes visur postoviuose apie jus 
klausinėjau.

i Ir paskui kreipėsi Į Zbyšką:
— Tai aš tave dar mažą paskutinį kartą ma

čiau, o dabar, nors ir tamsu, manau, kad esi ber
nas kaip tauras. Ir tuojau esi pasiruošęs kilpinį 
patefetH Matyti, kad karuose buvojai.

— Mane iš mažens karai augino. Tegu dėdė 
pasako, ar man trūksta patyrimo.

— Nereikia, kad dėdė imtų man pasakoti* 
Krokuvoje mačiau Povalą iš Tačėvo, kuris man 
apie tave pasakojo. Bet tas mozūras nenori tau 
dukros atiduoti, bet aš ir nebūčiau dėl to toks 
užsispyręs, nes man patinki. Užmirši greitai apie 
Artą, kai tik Jagienką pamatysi. Kąip ropė! - V

— Netiesa, neužmiršiu, nors ir dešimt tokių, 
kaip jūsų Jagienka būtų.

— Dėl jos prąšysis Mochidalas, kuris malūną 
tūri. Kai išvykau, laukuose ganėsi dešimt kumelių 
su kumelfukats... Ne vienas dar man lenksis dėl 
Jagienkos, nebijok!

Zbyška norėjo atsakyti: “Tik ne aš!”, bet 
Zychas vėl pradėjo dainuoti:

Aš ant kelių nusilenksiu,
Tik tu Jagnę už man’ leiski!

— Jums gi visada tik linksmybė ir dainos 
galvoje, — pastebėjo Macka.

— O ką palaimintosios sielos danguje veikia? 
— Dainuoja.

— Tai matote, o pasmerktieji verkia. Norė

čiau geriau su dainuojančiais, kaip su verkian
čiais. šv. Petras taip pasakys: “Reikia jį į rojų 
įsileisti, nes kitaip jis mąn ims pragare dainuoti, 

.o tai netinka”. Žiūrėkite — jau švinta.
Ir iš tiktųjų, diena jau budo. Netrukus išva

žiavo į plačią lygumą, kur jau viską galima buvo 
[įžiūrėti. Ežerėlyje, išsiliejusiame per didesnę ly- 
I gumos dalį, kažin kokie žmonės gaudė žuvis* bet, 
'pamatę ginkluotus vyrus-, numetė tinklui ir* iš
bridą iš vandenį kuo greičiausiai pasitraukė už 
medžių ir sustojo kautynių padėtim

— Mus plėšikais palaikė, — juokdamasis tarė 
Zychas. — Ei, žvejai,-kieno jūs?

j Kuri taiką jie tylėdami stovėjo, bet pagaliau 
vienas jų vyresnysis, pažinęs rįletiųsj atsdkė;

— Vienuoiyno riršinfnkck ii Tuteon >
— Mūsų giminaičio, — tarė Madtifc — ku

riam Bogdaniecąs yra įkeistas. Tai; matyli, jo tas 
Šilelis, tur būt neSeniąi pirktas.

— Pirko, atsakė Zychas. — Giftcijosi jis 
dėl šilelio su Viliu tš Bteržinės ir, matyK laimėjo. 
Prieš metus dėl eitos bylos turėjo kautis raiti su 
Ietimis ir Ilgai* kardais, bet nežinau, kaip pasi
baigė, nes išvykau. \,

— Na, mes saviškiai, — tarė Macka, — nesi- 
draskys su mumis, o gal dar ką nors ir pridės.

• — Gal būt. Su juo jei tik geruoju, tai dar nuo 
savęs pridurs. Abatas riteriškas. Jam nHMuyiena 

■ant gahos Šalmą ufrivožti. O; be to, dievobaimin
gas ir labai gražiai pamaldas buko. Turite gi pri 

siminti... Kai užgiedos per mišias, tai riet kregž
dės iš palubės lizdų išlaksto. Na, ir Dievui gar
bė auga.

— Kaip neatsiminsiu. Per dešimt žingsnių 
žvakę vienu pūstelėjimų užgesindavo. Ar buvo 
jis nors kartą į Bogdaniecą atvykęs?

i — O kaip gi — atvykdavo. Penkis naujus 
bernus su žmonomis, skynimuose įkurdino. Ir pas 
mus užsukdavo, nes, kaip žinote, jis man Ja
gienką krikštijo. Myli ją labai ir visada dukraite 
vadina.

— Dievas duotų, kad jis galėtų tuos bernus 
man palikti, — tarė Macka.

Į -Ha, ir kas tokiam turtuoliui tie penki ber
nai I PaįaHąu, Jagtenfcai paprašius, paliktų.

i Pasikalbėjimas valandėlei nutik. Viršum 
tamsaus, miško ir rausvos aušros iškilo šviesi sau
lė, nušviesdama visą apyltiflfe. Riteriai ją pasvei
kino įprkstu “Garbė Jėzui Kristui” ir persižeg
noję pradėjo rytmetines maldas^.

į Zychas baigė pirmasis ir, kelis kartus susi
daužęs j krūtinę, prakalbėjo į bendrakeleivius:

— Dabar įsižiūrėsiu į jus gerai. Abu labai 
paMkeitėte... Jūs Macka. pirma turite savo svei
katą surilopyti. Bus Jbgiėnkai rūpesčių apie jus, 
nes jūsų ūkyje moterų nėra... Matyti, kad strėlės 
atplaiša tebėra tarp šonkaulių... Ir tas nelabai 

i gerai... ,
| (Pua dauginu)

l Naujienos. (,hgo. S.-f.-Mcnda^. April 23-25. 1983
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Maujieuos, 1739 S. Halsced SL, Chicago, IL 606CMS

DE. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
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2413 W. 71st St TeL 737-5149
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SUSIEIK KIMŲ 
PE A KĘSIM Al

— Lietuviu Žagarės klubo eilinis 
nariy susirinkimas įvyks šeštadienį 
balandLo 23 d., 2 vai. popiet, Aneles 

’ Kojax saieje, 45u0 S. '1 aiman. Nariai 
prašomi auuanKyti, nes yra svarbių 
reixaiu aptarti, bus vaišes.

Rožė Didžgaivis, rašt.

Pavergtoj Lietuvoj
MIRĖ L. STANEVIČIUS

Kovo 27 d. po sunkios ligos 
Kaune mirė ilgametis Kauno 
muzikinio teatro solistas (bari
tonas) Leonas Stanevičius.

Velionis buvo gimęs 1908 m. 
Liepojoje. 1931-32 m. mokėsi J. 
Vaičkaus teatro studijoje. Nuo 
1946 m. vaidino muzikiniame 
teatre, daugiausia komiškose ro
lėse.

* * 4=

WaukeganasM. ŠILEIKIS

buvai', dsug da’nų moSijau 
parašo: Kad (a) aš jaunas bu
vau, daug dainų mokėjau. (Tai 
tik mano nuomonė! — A.T.)

Kai (jungtukas) yra vartoja
mas laiko aplinkybės šaluti
nėms ir kitiems sakiniams 
jungti prie pagrindinio sakinio.

Šiuose sakiniuose kai eina 
,ungiuku: Jau samė buvo aukš
tai pakilusi, kai aš pabudau. Tu 
pamatysi viską, kai ateisi. Dar 
<aivas ne toli buvo nuplaukęs, 
xai pradėjo skęsti.

Jungtukas kai vartojamas ir 
a.utmiams sąlygos sakiniams 

,ungii (prasme: jei, jeigu). Pa- 
/yzuziui. Kai (jei, jeigu) duoda, 

imk (jeigu duoda...). Kai 
jei) muša, bėk.

Kai vartojamas ir pažyminio 
^iku. sakiniams jungti. Pvz., 
...ar.ais gy venimas - nepavydeti- 
u-i, kai sunkūs vargai spaudžia.

Kai — priežasčiai 
(.prasme kadangi). Kai 
£) javai ncUzderėjo, 
pnuiii iš kaimynų.

Taigi, kada jungiame laiko 
apl. u kitus šalutinius sakinius 
prie pagrindimo sakinio su žo
deliu kai — jis eina kaip jung
tukas. Kitais atvejais eina prie
veiksmiu. Pvz., Kai kada lyja. 
Kai kada ir žiemą gr-austi. Kai 
kur jau žolė žaliuoja. Bet (kai) 
gari eiti ir kaip Įvardis: kai kas, 
Kai kuris...

žymėti 
(kadan- 
reikėjo

KALBOS KAMPELIS

Kada vartotini: kada, kai, kuomet, 
kad, kaip

oKIBUriiS
i NAŠTŲ, MUSICS IB 

PROSTATOS CHiRURGUA 
2454 WRST 43ra STRRMT 

^alamlQK amrad. i—4 poptol, 
svLvuiaa. 0—7 vaL vaX. 
Jtwo teiefMMSj 774-2336, 

CaxtoMcilM tototi 443-5543

t L U ii i D A

uiu V. A. KOBEI JS 
'roeLato*, inkstų ir tiapuino1 

Akų cmrurgijA.
cKNlKAL AVK 

eieranurg, Fla. 33/It 
let t813) 321-420S

MIRĖ INŽ. V. MARTINAITIS

Kovo 27 d. Vilniuje mirė inž. 
Vladislovas Martinaitis, iki 1976 
metų Lietuvos TSR automobilių 
transporto ir plentų ministras.

: Gimęs 1910 m. Rostove prie 
Dono, V. Martinaitis 1938 me-

. tais baigė Charkovo kelių insti- 
! tūtą ir -dirbo Spy. Sąjungoj. £fud 
,1944 m. buvo paskirtas dirbti 
plentų valdyboje Vilniuje, o nuo 

11955 metų paskirtas ministru.
1976 m. išėjo į pensiją.

(Iš Europos Lietuvio)

— Sovietų valdžia nutarė iš
leisti užsienin disidentą Georgi 
N. Vladimirov, jo žmoną Nata
liją ir jos motiną Ėleną Dornb- 
roskają išvažiuoti į Vakarų Vo
kietiją.

Nėra taisyklių, kurios tiksliai 
nusakytų, kada ir kuriuo atveju 
kurį žodį vartoti. Todėl nenuo
stabu., kad dažnai spaudoj yra 
netiksliai pavartoti' minėti žo
džiai.

Kada, kuomet, kada nors ir kai 
vartojami laikui žymėti. Dauge
liu atvejų kiekvienas iš minėtų 
žodžių (žodelių) tinka tame pa
čiame sakinyje norimai minčiai 
išreikšti. Pvz.,1 Kai (kada, kuo
met) aš įnašas bq.yaų;Vgfokyklą 
lankiau. Bet vis dėlto šiaine sa
kinyje geriau tinka vartoti kai 
ir kada, o ne kuomet. Laiko ša
lutiniuose sakiniuose geriau 
vartoti kai, kada, o ne kuomet. 
(Žodis kuomet patartina nevar
toti šalutinių laiko sakinių jung
timi).

Bet kada mes klausiame ką 
nors ko (klausiamajame saki-

Negaliu sulaukti, kada pasveik
siu. Ilsėkis, kada lyja, dirbk, ka
da giedra. Tada ateisiu, tada ap
lankysiu, kada sausa lazda pra
žydės. Šiuose sakiniuose kada 
vartojamas kaip j u n g tukas 
(jungtis). , .

Žodis kada eina sakinyje prie
veiksmiu (prasme kuomet, ku
riuo laiku). Pvz,, Kada tu va
žiuosi į tėvynę? Kada nors ir, 
jis pasens. j .

Taip pat kada eina prieyeiks-• kia) . Pvz., Kaip (kokia) tavo 
miu —laiko ^^ėjimųi .nūstaty-[ sveika ta?. Kaip tu čia atsiradai? 
ti. Pvz., Jis iėtjirejo laiko net i Prievėiksihiu (kaip) eina žy- 
kada išsimiegoti. ‘ mint veiksmo būdą: dainuok

Kada vartojamas praeičiai žy- kaip mokėdamas. Išlindo kaip 
mėti (kada, seniai, kitados) :• Pilypas iš kanapių.
Kada mokėjau-daug dainų. Jau’ Palyginant — Po ligos buvau 
aš tavęs^kada laukiu. Kada gėr; kaip šmėkla.
riau,- ar negėriau, o jau dabar' Pabrėžiant — Kaip tu nebijai 
gersiu.'- (Kada kaip prieveiks-, naktį miške? Kaip gyvas to ne- 
tnis).įregėjau.

Bet atsiminkim, kad kartais; Pastaba. Nevalioti laiko apl.

Kaip — vartojamas sakinyje 
kaip jungtukas, kada jungiame 
šaiutin.us sakinius su pagrindi
niais. Pvz., Pasakyk man, kaip 
gyvena tavo draugas? Miške ki
tokie medžiai neaugo, kaip tik 
eglės (reiškia išskirtj).

Kaip — vartojamas kaip prie- 
I veiksmis, klausiant (prasme ko-

^KRAUSTYMAI
MOVING 

Umdhnai — Pilna jjriiirainh 
ŽEMA KAINA 

mixnazn Master Charge 
ir VISA kortele*.

*. SERINAS. TeL 925-Mtt

— L. Valensa niekur vienas 
neina. Jį lydi žmona Danuta ar 
kiti Dancigo darbininkai, pri
klausę. Solidarumo unijai.

MOVING 

Apdrausta* parkraustymaa 
it Ivairfy atatumy, 

ANTANAS VILIMAS 
-< 474-1332 arba 374499» 

k ____ ______ ____________

ėmę piano pamokas.
• Mūsų protėviai turėjo bū

ti turtingi žmonės, kad savo kal
boje jie neturi tokio žodžio kaip 
“poor’’ arba “biednas”.

nyje), vartojame kada,- rečiau vietoj žodžių kada (kai), varto- šalutiniams sakiniams jungti žo- 
kuomet. Pvz., Kada (kuomet)} ja šalutiniams laiko sakiniams 
tu ateisi? Kada (kuomet) buvai jungti žodį kad. štai turime ke- 
Lietuvoj ? Atsakydami į šiuos lėtą pavyzdžių: Kad (kada, kai) 
klausimus, galime pavartoti kai, i jaunas- buvau, padangėm skra- 
būtent: Kada tu ateisi? — Aš jojau. Kad (kada^kai) ji jauna 
ateisiu, kai laiko turėsiu. KadaĮ ouvo — rože žydėjo. Kad (kada) 
buvai Lietuvoj ? — Kai mažas! noriu verkiu, kad (kada) noriu 
buvau. ’ dainuoju, iš savo vargelio neiš-

Kada sakinyje eina jungtuku, sivadūoju. Dar gaideliai negie- 
kada jį vartojame šalutinių lai- do jo, kad bernelis kėlė. Kad 
ko apl. sakinių jungtimi. Pvz., (kada) jauna buvau, kaip rožė 
Eik pasivaikščioti, kada nelyja, žydėjau, o už tavęs, berneli, į 

■ ---- - - —įpslėdą .pavirtau.
i i 
r

iUPHLE BARČUS
OWWV «E1MQ$ VALANDOS

Se&adienian ir sekmalianiali 
quo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stotie* W0PA - 1496 AM 

iranaliuoitmo* ii mūšy atvdijM 
Marquette Parka.

^•|a — Aldona Devfcw 
Teiefj 773-1543

'!$? So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40C29

• ueiuvus Aida)
dRAZOZIONYT*

•->.«> uuu pirmadienio 1K1 peo» 
•dienio 8:30 vaL vakarą 

iso» Laido* ii WCEV stoti** 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 1230 vaL p i 
«u»» U10 AM banv>

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX’tonight.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

džio kaip, o vartoti kai. Pavyz
džiui, Kaip žiema pasibaigs, bus 
pavasaris. Jau šešeri metai kaip 
aš gyvenu Amerikoje, šie saki
niai reikia rašyti: Kai žiema pa
sibaigs, bus pavasaris. Jau še
šeri metai, kai aš gyvenu Ame
rikoje.

Rašant, kada neaišku, kuri iš 
šių žodžių (kada, kai, kuomet, 
kaip, kad) vartoti, reikia kreipti 
dėmesį į sakinio reikšmę, ar jis 
reiškia laikų, būdą, ar priežastį. 
Jei reiškia laiką — vartojame 
kada, kai, kuomet; būdą — kaip;

Dažnas pavartojimas kad vie
toj žodžio kada gali būti tarmi
nė priežastis — link mas gslūnę p.ežastį — kad, ir kt. 
trumpinti. Pvz., Kada aš jaunaš A. Tamulynas

Crab Salad Served In Melon Boats

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc., 19S2 *RX

! SOME CHICAGO MOTOS CU/C T1FS OM

tMRESSHW DKMMG
DON'T CUT IN BETWEEN CARS

iihnvu 6062*
’*lef ’78-5374

yoc/UL Ru* i*mo Tttoufikj*
THERE'S * SCCXMN WHUJI
O.T?? TOO CirWH

With melons abundant now at local markets, an exciting 
luncheon idea U Curried Crab Melon Salad. Family or guests 
win enjoy the light, yet satisfying combination of delicioue 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
vegetables and a curry -seasoned mayonnaise dressing. The 
talad Is served on peeled and quartered melon boats’* on 
individual lettuce-lined salad plates.

Alaska King crab meat is snowy white in color with bright 
red striations. Fįdly cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat U ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

’ Curried Crab Melon Salads
package (6 So 8 os.) 

frozen Alaska King 
crab meat, thawed 

eup tlitced celery 
tablespoons chopped 

green onion
Drain and slice crab. Combine with celery and green on totu 

Blend payovnabe, curry powder, sugar and lemon juice; 
iocs with cftjb mixture, Chili. Cut melon into quarters length-

remove seeds and rind. Place melon quarters on saladj 
plates lined with Sjpoon crab salad onto Makajj

i

3/4

1/3 
1/2 
1/4 

1

cup mayonnaise 
teaspoon curry powdet 
teaspoon sugar 
teaspoon lemon juic* 
honeydew melon 
Salad greens

GORDON
* T-inujjri iiIOAMBMMBWrr T1 Li nf a ini t

Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. • Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service I

___________________________________  I

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

: TĖVAS IE SŪNUS i; 1
MARQUETTE FUNERAL HO JIE

‘ 2533 W. 71st Street
į 1410 So. 50th Avė., Cicero
f Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

i
■i
I

£

I

e

I
ii sI1
1

1

VASAITIS-BUTKUS

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienos, Chicago, TH. — SaL-Monday, April 23-25, 198-4



— Chicagos Lietuvių Taryba 
š.m. balandžio 24 d. 2 vai. p.p. 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
(>122 So Kedzie Avė., šaukia 
met’nę darbo konferenciją.

Lietuviu visuomenė ir orga- 
nizacijos kviečiamos gausiai joje 
dalyvauti. -

Chicagos Liet. Taryba

t — GatfOme iš Caracas, Vene- 
jį cuela, nuo Juliaus Vaisiūno to- 
įi• kių naujienų: “Pas mus žinios 

nelinksmos, nes mūsų pinigą
Ųvaldžia labai nuvertino. Pirmiau 
» ŲS dol. kainavo bulivaru 4.30, 'J- r i
2 b dabar už jį reikia mokėti 7.60 j 
‘ bulivąrų ir dar nežinia, kaip bu>j 
Y ateityje. Venezuela beveik vi

sas prekes importuoja. Skolų j 
^1115 iki gerklės. Gyvena iš žiba
lo, o jo kaina krenta. Pinigo nu
vertinimas labai žiauriai nuskriau 
dė taupytojos.”

_■ Balys Klovas, iš Marquette 
į Parko, pratęsė prenumeratą ir

pridėjo $55 Naujienų paramr i.
> ■Širdingai dėkojame.

Jž — Sekantieji skaitytojai pratę- 
J:šė prenumeratą ir parėmė Nau- 
Į^įienas: $20 — R. Gregeris, iš Vir.

^ipia; po $15: M. Veliuona, iš 
‘ Balpmore, Md.; Ant. Balčiūnas, 
"iš Beverly Hills, Illg A. Kuras,

■iš tylarcjuette Parko; Tomas Mig
linas, iš Št. Petersburg Beach, 
•lEla., jr Stasys Neniskis, iš Brigh. 
-Msn Parko; po $10: J. Budreika, iš 
ŲGulfport,Ėla.; K. Burba, iš Wesi- 
ąėrn Springs, UI.; Justinas Bube- 
'tlis, iš Rockford, Ill.; O. Dovidal- 
'fienė, iš Michigano City, Ind., 
;iir Petras Markūnas, iš Wauke
gan, Iii.; $7 — Paul Grizas, iš 
-Waukegan, Ill.; po $5 — V. La- 
jpačinskas, iš Marquette Parko, 
-jr Ida Pilmonas, iš Marquette
Parko; po $3 — Jonas Rinkevi
čius, iš Toronto, Ont., ir K. Škir
pa, iš Washingtono, D. C.;
iCharles Crenis, iš Cicero, III. __ ______  _ _____ _
į, Širdingai dėkojame visiems, jos fakultete, kurį baigė licen-

— Kviečiame visus atsilankyti 
į Pavasario gegužinę, kuri įvyks 
š.m. balandžio 21 d., sekmadie- 

| nj, 12 vaL Bus skanių valgių 
ir proga pabendrauti su savo 
drauga s gražioje gamtos aplin
koje. Gegužinė įvyksta Gerojo 
Ganytoja Namų patalpose, 12611 
Cline Avenue, Cedar Lake, In
diana. (Pr.)

EAST CHICAGO, IND.

R. Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba šaukia meti
nį narių susirinkimą šeštadienį, 
balandžio mėn. 30 d., 3 vai. po
piet, K. ir J. Čiurinskų reziden
cijoje. Visus narius prašome 
gausiai dalyvauti.

ValJyba

Pavergtoj Lietuvoj
PAVERGT. LIETUVOJE.......

MIRĖ J. KELIUOTIS

Kovo 25 d. Lietuvoje mirė 
Juozas Keliu ;tis, žurnalistas, 
rašytojas, vertėjas ir Nepriklau
somybės laikų visuomenės vei-

$2

Gimęs 1902 m. rugpiūčio 22 d. 
Jcn'škio km., Rokiškio aps., Juo
zas Keliuotis 1923 m. baigė Pa
nevėžio gimnaziją ir 1923-26. m. 
studijavo LU teologijos-filosofi-

Ilgametis patyrimas
Jei ruofcatėi keliauti 

A < X* .

sąžiningas darbai 
.kreipkitės į Lietuviu Įstaigą: ’ 
i'*’ 5*

American Travel Service Bureau
>727 S. Western Ave., Chicago, IB. 69643

Teltf. 312 238-J787
¥ Xeawtatnas patarnavimas užsakant lėktuvų, trauktoių, laivą keiu>- 

Big (eružK<), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezen. senas; Parauud* 
irt kscionu; draudimai; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus teitus. 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infer 
asaao»4 visai* tenonių reikalais. —-
' i; * Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik r-eixia resermoa vlettr

■i Aleksas Ambrose,

5

IĮ

i

t

rialo Laipsniu. 1926-1929 m. stu
dijavo žurnalistiką Sorljonos uni
versitete, Paryžiuje. 1935 me
tais pakviestas VDU filosofijos 
faknlletan dėstyti žurnalistiką.
1912- 11 metais buvo žurnolisti-
kes katedros vedėju. '

Žurnalistikos srityje pradėjo 
dirbt’, nuo jaunystės. Sludenla 
būdamas, 192I-2B m. redagavo 
Pavasari. Po studijų Paryi 
buvo pakviestas Kylo vyr. 
lakterium. Nuo 1931 iki 
metų leido ii- redagavo savaitinį 
kultūros žurnalą Naujoji Romu
va. Apie tą žurnalą buvo sutel
kęs daugumą liet, mokslo, meno 
ir literatūros žmonių. Pats taip’ 
pat jame rašė įvairiomis kultū
rinėmis, meno, literatūrinėnus 
ir visuomeninėmis lemomis.

Vokiečių okupacijos metu,
1913- 11 m., redagavo kultūros 
žurnalą Kūryba ir dalyvavo po
grindžio veikloje, už ka 1911 m. 
balandžio mėnesį buvo Gestapo p.' 
paieškomas.

Antrosios bolševikų okupaci
jos melu buvo ištremtas kele- 
riems metams į Sibirą. Vėliau 
jam leista grįžti ir dirbti vertė
ju. Tame laikotarpyje .1. Kelme
lis išvertė II. Bazeno, A. Dode, 
E. Jonesko, Ž. P. Šatro, Volterio

UAL ĮSTATO FOR SAUi

«K.

RimK Žmw6 — F«rdi»lmv1 
REAL ESTATS FOR SALS

BUTŲ NUOMAVIMAS
8 NAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS • VALDYMAI 

NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

P A SKOTU) S PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^/ 
nt URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAI3.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

r J

mas, jis ligi pat paskutinių savo 
gyvenimo di.nų domėjosi daile, 

( filosofija, poezija, menotyra.
naujom s knygoms, naujais lei
diniais. .Jis visą laiką norėjo 
jausti savo gimtojo krašto kul
tūrinio gyvenimo pulsą, visada 

' tikėjo grožio, gėrio gaivinančia 
i šviesa”.

Kai kuries lietuviškos valgyk
los užsimanė pasipinigauti — 
pakėlė valgių kainas, nes matyt, 
anot ‘u, reikia neramu laikotar
pį išnaudoti — atseit, susidarė 
neaišku, kiek laiko tuo “bizniu” 
teteks naudotis.

Namų savininkai taip pat ne- 
a'Liliko. Kalbama, kad vienas 
iš jų (berods, ne iš neturtingų
jų) net per namų savininkų su-,

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

2 mieg,

*

■ir kitų rašytoju kūrinių. Kaupė į PANIKA IR GOBŠUMAS j „asidžiaugė,
medžiaga ir rase atsiminimus; .. ‘
apie J. Tumą-Vaižgantą, V. Krė- • Kriukus Chicagos miesto vai- mejo demokratai , o
..„aiui i \ ___ f Hvtniii tnmsinnrh’ PU b 1 Ikonai.

O

kad lai-
ne res-

vę-Mickcvičiu, J. A. Ilerbačiaus-1 dytoju tamsiaodį kongresmaną, 
ką, S. Nėrį, F. Kiršą, V. Myko- j Marquette Parko lietuvių tarpe 
laitį-Puliną, B. Sruogą. S. čiur- ’ Pradėjo sklisti gandai, kad Li- 
lionicnc, I. Simonaitytę ir dail. Į thuanian Plaza Court tuoj bus 
V. Eidukevičių. ' | perremontuota į abiejų krypčių

E. Matuzeviėius, rašydamas ’ gat-v?> ’r pati gatvė vėl bus se- 
apie mirusį J. Keliuotį Literatu-1 nuoiu vardu pavadinta 69tL 
ros ir Meno savaitraštyje, sako, į Street. Atrodo, kad kai kuriems
kad atokvėpio valandėlėmis ve
lionis mėgo rašyti eilėraščius. 
“Nors ir sirgdamas, negaluoda-

Marquette Parko lietuviškiems 
verslininkams ši žinia bus ne 
pro šalį, nes,, anie, bereklamuo-

"LIUCIJA”
. Mike šileikto 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

Į darni savo versloves, niekad ne- 
{ žymėjo Lithuanian Plaza Court, 
{. o tik — 69th Str.

! t

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
k

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — S17. ’(Persiuntimui pridėti $1) 
Siqsti cekj:

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

■I

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4812 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, imlt, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avi. 
Tai. 927-3559

Gražus mūrinis, 5 kamb., 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus. ■

2 butu medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė' pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. S35 000. Ma
žas Įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

publikonai.
Užkulisiuose buvo

net toki pasisakymai: ‘‘Reik sku
bintis čia namus parduoti, nes, 
baltiesiems jų neperkant, pir
mieji juodieji mokės neblogas} 
kainas”. Girdima net ir tokių 
pasiūlymų: “Sudarykime komi
siją juodajam miesto vršinin- 
kui pasveikinti, ir ta proga mėr 
ginkime Marquette parką gel- j ^as v

j sklypas
i Kreiptis į savininką -

(312) 257-7406

girdima

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL; 436-7878

DĖMESIO -i 
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automeblllė 
Liability apdraudimas pailsini^-' 

kams. Kreiptis: *

4M5 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

bėti.”
Ko toliau į mišką, tuo dau-j 

giau medžiu. Jonas Preiby.

KAUNO ZOOLOGI
JOS SODE

Kauno zoologijos sode šiuo 
metu yra apie 400 rūšių įvairių 
gyvūnų. Pastaruoju laiku iš 
Chabarovsko srities atgabenti 
du laisvėje pagauti jauni. Usūri- 
jos tigriukai. z

KETURIŲ.BUTŲ po 5 kamba
rius — mūrinis, .atskiras šildi- 

hiaš. garažas. Didelis 
Lemonto apylinkėje.'

male-femaleHELP WANTED
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Rengiame ir taisome visy 
šiy Stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

i

© Kilnesnės dvasios žmogus 
nepripažįsta neapykantos jaus-

- * '•*mo., .. J

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAŲSEIKIO 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

M

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomi m gydy
tojo, vbmnmenėjs veikėjo ir rašytojo aUiminimut.

Dr. A. Gnweij — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 

•uairūpinimą

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

Minkštais viršeliais, tik_____________ L.

Dr. A. J. Gmsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik_

Gadina taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, pi-ie nurodytos kainoe pri

dedant SI perriunthno išlaidoms.

>8.00

M.00 
$3.00

1

I

$250-00 TO $500.00 WEEKLY 
PAYCHECKS

(fully guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly, 
to you from Home Office every 
Wednesday. Start immediately. No 
experience necessary. National 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad
dress to: AMFICO, Hiring Dept. 77, 
1040 Lone Star Dr., New Braun
fels, TX. 78130.

—w

« į į 
*

f

PERSONAL 
Asmeny Ieško

VAŠLĖ priimtų protingą vyrą arba 
Tkoteri gyventi Beverly Woods apy
linkėje. Asmuo turi mokėti vairuoti 
mašiną. Pageidauja apie 65 m. 
ūninką. Rašyti:

Box 268
% Naujienos
1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. kedzie Ave.
(312) 776-8700

pen-

Tuo reikalu jums gali daug 
■adėtl teisininko Prano ŠULO 
•aruošta, — teisėjo Alphonse 
VĖLUS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
Įleista knyga su ’.cgališkomh 
ormomir

Knyga su formomis gauna 
1« Naujienų administracijoje

TBAMBRCVraJP

1

Sandox. I ne . Lancotn. Nebraska AA501

Laikrodžiai tr brutgesyMa
Pardavimas h Talsymaz 

1646 Wast r>th Straat 
Tai. REpuWIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

p. NEDAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, 111. 60631 Tel. YA 7-5980‘

Notify Public
INCOME TAX SERVICl

4259 S. Maplewood, TeL 254-745C
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn 

šymai ir kitokie blankai-

HOMEOWNERS POLICY J

not# w. m u

> 424-MM

■£

Fa<?r. f’te

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, UL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
’ Darbo valandos:

Nuo 9 ryto flti 6 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. Kediie Avė. 
Chicago, Ilk 60629

TeL: 778-8000
--------- ------------------- -ĮLJ

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRA1TĮ “NAUJIENOS“’

G — Naujienos, Chicago, Hl. — Sat.-^Ionday, April 23-25 1983


