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TAUTINĖS GRUPĖS RUOŠIASI 
MADRIDO KONFERENCIJAI

Rytu ir Centro Europos atsto- Dr. Šidlausko pranešimas pa- 
vai, susibūrę į organizaciją The vadintas ypatingai vertingu plat- 
Ameriean East European Ethnic formos sudarymo ateities veik- 
Conference, , turi pakartotinus los reikalui, 
susitikimus-šu Valstybės depar
tamento nauja pareigūnę šiems 
reikalams Rozanne L. Ridgway.

Norima j kad į JAV delegaciją 
Madrido konferėncijon būtų 
įjungtas-bent vienas iš anksčiau* 
pasiūlytų devynių asmenų iš Ry- ‘ 
tų ar Centro Europos žmonių. 
Taip pat daromas spaudimas, 
kad Madrido konferencijoje bū
tų iškeltas tautų apsisprendimo 
laisvės klausimas. ■

SVEIKINLMASŠOKIŲ
ŠVENTEI

PREZIDENTAS CARTERIS VAKAR 
SAKĖ KALBAS MADRIDE

JAPONAI RENKĄ 
PARTIJOS VADĄ

TOKIJO, Japonija. — Japoni
jos liberalai demokratai praeitą 
sekmadienį gerokai sustiprino 
savo narių skaičių ne tik Atsto
vų Rūmuose, bet ir Senate, to
dėl jie jau rimtai pradėjo vesti 
derybas apie naują partijas va
dą. Jie turi kelis kandidatus, bet 

Jiems reikalingas visų pasitikė
jimą turintis vienas politikas. 
| Tuo reikalu eina įvairūs pasita-

’ALTos pirmininkas dr. Kazys'rimai, bet rezultatai dar ne- 
šidlauskas VI Lietuvių Tautinių aiškūs! .■

Dr. Kazį Bobelį, VLIKo pirmininką (vidury) Ezeizo’s aerodrome pasitiko didelio Bue
nos Aires dienraščio La Razon korespondentas J. Carnavale (dešinėje) ir A. Mįčiūdas, 

Lietuvai Išlaisvinti Komiteto Argentinoje pirmininkas.

šokių šventės rengėjams pasiun
tė sveikinimą, kuriame pažy
mėjo,' kad tautiniai šokiai yra 
ritminiais judesiais tautos sie
los išraiška. Sunkią tautos va-

Japonų Atstovų rūmuose yra 
511 narių. Liberalai demokratai, 
visą laiką dirbusieji su konser
vatoriais, naujame parlaemnte 
turės 289 atstovus. Opozicijos

landą tai: stiprina gyvą tautos^Pariijo?.tiktai 222 atsto 
dvasią tautės laisves kovai. ”

SVEIKINIMAS VALSTY- 
A' BĖS SEKRETORIUI

h Naujajam Valstybės sekreto
riui Edmun^'S-Ą Mųąkįe^Ameri-: 
koš Lie tūrių ^Taižybos. (pirminin
kas dr. -,KązysiŠidlaųsk,ąs pasiun
tė sveildnimą/Ą ųžtikrindąmas 
bendradarbiavimą tautų ;laišyės 
reikaluose. ’ ’■ U J.

* * * - •• f ’
FILMAS APIE OKUPANTO -

KALINAMUOSIUS A |
'*■ L /{damas į Jugoslavijos laikrašti- 

Ryžtingiems žmonėms pąyyko |
____  ■ - i

vus. Liberalai demokratai vieni 
gali .sudartyi vyriausybę, ■ jokia 
koalicija jiems' nereikalinga. ■

Senatas turi 252 vietas. Buvu
siame Senate liberalai demokra
tai tų^|ų:-.į2^.narius. Ti^tarpu 
naujaįĄęj-ŠiJ į-Jurės’
toriui Jiems- A
koaliČijągįĄ •.

: ’4'‘ '

CA^TEKlSNES-ORi-hARYJl 
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BELGRADAS, Jugoslavija. — 

Prezidentas*.- Carterisj. atsakin ė- 
_<• . .. . ..

LIBIJOJE IR IRANE DIDĖJA OPOZICIJA 
PRIEŠ DIKTATORIUS IR # VALDŽIĄ

SUŽEISTAS LIBIJOS DIKTATORIUS CHADAFY, IRANE BOM-
BAPJ)LOTĄ CHOMEINIO VARDU PAVADINTA GATVĖ^

United Press International ži
nių agentūra pranešė, kad per 
Paryžiaus televiziją kalbėjo 
Chaibo’ Bichara, Chad grupės 
vienas-šėkę.ųos kovos reikalų ve-

CHICAGOJE NERADO TIN
KAMO BANKININKO

CHICAGO, Ill. — Prieš du mė
nesius First National banko di
rektoriai atleido iš pareigų šio’ 
banko pirmininką A. Robert Ab- 

: boud. Jis buvęš-geras bankinin
kas ir dideliam bankui buvo di
delė viltis. Bet ‘ direktoriai per- 

Į nai įsitikino, kad jis nėra pa

nųfilmuoti okupantų bolševikų 
Pabaltijyje ir kitur kalinamus 
žmoneš, koneentrącijos lagerius. 
Filmas pavadintas “Prisonland” 
ir jį galimą paskolintis kreipian
tis; į Mr. Gunars Ozols,-26 W. 
Academy Street, Wappingers 
Falls, New York 12590. Filme 
parodomi ir lietuviai, bet dau
giau parodomos koncentracijos 
stovyklos Latvijoje. •

Už filmo paskolinimą nėra nu
statyto specialaus mokesčio. Pa
sitenkinama duodama auka.* * *

ALTOS PIRMININKAS 
KRIKŠ. DEMOKRATŲ 
KONFERENCIJOJE

ALTos pirmininkas dr. Kazys 
Šidlauskas gegužės 24-25 d. da
lyvavo Chicagoje įvykusioje 
Krikščionių demokratų metinėje 
konferencijoje, kalbėjo simpd- 
ziume tema “Aktualieji lietuvių 
krikščionių demokratų veiklos 
klausimai” ir pasakė sveikinimo 
kalbą konferencijos metu su
rengtame pobūvyje.

ninku paklausimus, pareiškė, 
kad jis sutinkąs svarstyti Afga
nistano, taikos problemas, bet 
pirma sąlyga tiems'švarstymams 
turi būti visiškas Sovietų karo 
jėgų išvedimas iš Afganistano. 
Kol ten bus Sovietų karo jėgų, 
nėra jokios prasmės derybas 
vesti, ši sąlyga labai patikusi ju
goslavams. Bet dar labiau ji pa
tiko visoms musulmonų tau
toms. Jo pasiūlymas visiems bu- 
go priimtinas.

Jugoslavai patyrė, kad aukš
toji Sovietų karo vadovybė pa
siūlė daryti pakaitas Afganista
ne. Jie nori atšaukti visus tan
kus, nes Afganistano keliams ir 
laukams Sovietu tankai ir šar- 
vuočiai nebetinka. Sovietų ka
riai siūlo vežti daugiau pėsti-

Įlinkas jį sužeidė šūviu į petį. 
Bichątą, matė diktatorių Chada- 
fy birželio 7 dieną Tobruko 
mfeste. Jo dešinės rankos petys 
buvo aprištas.

Opoziciją prieš Chadafy ir jo 
režimą išvystė užsieniuose gyve
ną libiečiai, kuriems diktato
riaus valdžia įsakė grįžti į Li
biją atsiimti užtarnautą bausmę 
arba būti sunaikintiems. Pasiro
do, kad opozicija prieš jį yra ir 
krašte. Ne veltui Bichara pareiš
kė: “Jei jis yra sužeistas savo
sios sargybos karininko, tai jis 
jau neturi savame krašte auto
riteto. Jis turi daug oponentų 
pačioje Libijoje”.

Teherano radijas pranešė,! 
kad antradienio vakare sprogo 
galinga bomba Chomeini gatvė
je, netoli Irako pasienio esančia
me Ahvvaz mieste. 9 asmenys 
užmušti ir 50 sužeista. Taip pat 
pranešė apie Irako kariuomenės 
ir Irano revoliucinės gvardijos 
incidentą vakarų T-ano pasieny
je. Irako kariuomenė panaudojo

J. JORDANO BYLA DAR
- _ V NEIŠAIŠKINTA

QUINCY, Ill.__Vernon .Tor-1 kankamai atsargus su banko pi-
daną, sunkiai sužeistą, aplankė) n^a*s’ t'Tieš du mėnesius Abj 
prezidentas-Carteris ir senato- i b°ud buvo .atleistas iš First, Ne
rius Edward Kennedv, bet poli-1 čionai banko pirmininko ^arei- 
cijai iki šiol nepavvko-išaiškinti,'^’ °. Pat3's toriai padėjo 
kas galėjo i jį paleisti šūvį. Pd- ieško« kito, geresnio’ ir patiki- 
licija iš pradžių daug vilčių dejo j bosnio, j-11-™ bu-.-? d’.dclic
į moterį, kuri Jordaną savo ma-i 
šina atvežė, bet ta moteris nie
ko nežinojusi, šoviko nema
čiusi.

Dabar policija pradėjo įtarti, 
kad tuo šoviku galėjęs būti John 
Larry Ray, M. L. King žudiko 
James Earl Ray brolis. Policija 
bando susekti, kur J. Larry Ray 
buvo tuo metu, kai buvo paleis
ta kulka į Jordaną. Policija ma
to tam tikras aplinkybes, kurios 
ją verčia nuodugniau sekti kai 
kuriuos panašumus, nes abie
juose atvejuose, kada buvo pa-Į amžiaus, turi patyrimo finansų 
sikėsinta nušauti, 
vyko bankų apiplėšimai.

. Jiems tai buvo didelis 
darbas. Pradžioje jie norėjo pa
čioje Chicagoje rasti patikimą 
bankininką, bet tokio, kaip no
rėjo, nerado. Tada pradėjo ieš
koti ir kitose vietose, bet pasi
rodė, kad surasti tokį gabų ir 
patikimą žmogų nėra jau toks 
lengvas darbas.

Negalėdami jo rasti Chicagoje 
ir apylinkėse, direktoriai susita
rė su New Yorko bankininku 
Barry S. Sullivan, kuris buvo 
Chase Manhattan banko vicepir
mininkas. Sullivan yra 49 metų

ninku į Afganistaną. Bet jų skai-1 šarvuočius ir artileriją.
čius turės būti daug didesnis. Irano žinių agentūra Pars 
Be to, rusai nemanė, kad afga- pranešė, kad šiaurės vakarų Ira- 
nistaniečiai taip atkakliai kovos ne nuteisti mirti 15 asmenų už 
ir visokeriopai priešinsis.

apylinkėje srityje. Jo vestos operacijos pa
tiko Chicagos First National 

! banko direktoriams ir jj pasi
rinko.

PAGEIDAUJA GRAIKIJOS 
GRĮŽIMO Į NATO

Turkijos premjeras Suleyman

— UPI agentūros pranešimu, 
sekmadienį dešinieji ekstremis
tai nužudė septynis agronomus 
ir gydytoją, aptariančius žemės 
reformos pravedimo prikalus 
Santa Ana mieste, 36 mylios į 
vakarus nud San Salvadoro.

— Maine valstijos bankas pri
trūko vieno cento monetų ir už 
jų 50 c. rolei} moka 55 centus.

nužudymą vieno miesto mero. 
Taip pat pranešė, kad Tehera
no kalėjime sušaudyti keturi as
menys už palaikymą prostituci
jos. Mula Chomeini ir jo reži
mas susilaukia vis didesnės opo
zicijos, nors jj bando mažinti 
ir vienyti tautą priešamerikinių 
nuotaikų kėlimu. Ommat laik
raštis paskelbė, kad jkaitais lai
komi 53 amerikiečiai yra šnipai 
ir juos reikia teisti.

KALENDORELIS

• Birželio 26: Persevera, Dovy
das, VilUutė, Jaunius, Ger
manas.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29. 
Oras šiltas, tvankus, lis.

— Antradienį Seattle miesto 
srityje, Washington valstijoje, 
sudrebėjo žemė. Bijoma, kad 
neatsilieptų šv. Elenos ugni 
kalnia. ■

— New Yorko gubernatorius 
Hugh Carey nenorėtų kandida
tuoti viceprezidentu Andersono 
tikete, nes “dabartinis darbas

UGNTKALNIS NUŽUDĖ 
25 ŽMONES

VANCOUVER, Wash. — Miš
kų sargai nustatė, kad gegužės 
18 d. šv. Elenos ugnikalnio pra
siveržimas buvo toks smarkus, 
kad jis nužudė daug žmonių.

I Miškų sargai žino visus žmo
nes, kurie gyveno ugnikalnio 
apylinkėse. Minėto ugnikalnio 
prasiveržimo metu dingo apie 
70 žmonių. Prasiveržimas už
vertė didelius pašlaičių plotus. 
Ne visi pajėgė pasislėpti ir išsi
gelbėti. Labiausiai pakenkė nuo
dingos dujos, prasiveržusios iš 
gelmių.

Miškų ir laukų sargams jau 
pavyko surasti ir atpažinti 25 
lavonus. Užvakar sargams pavy
ko pastebėti vieno ežero pakraš
tyje lavoną. Tiktai trečiadienį 
jiems pavyko lavoną pasiekti ir 
nustatyti mirusio tapatybę — 
tai 45 metų amžiaus Ronald R. 
Conner.

i Dar nesurasti 43 žmonės. Ma- 
; noma, kad bus žuvę nuo prasi-

Dsmirel, Ankaroje pasikalbėjęs 
su JAV Valstybės departamento 
sekretoriumi E. Muskie, pareiš
kė pritarimą ir visų partijų no
rą, kad Graikija grįžtų j NATO 
karinę sąjungą.

Graikija išstojo iš NATO 1971 
metais. Turkijai okupavus dalį 
Kipro salos.

MADRIDAS, Ispanija. — Pre-; 
r zidentas Carteris, labai šiltai iš 

vakaro atsisveikinęs su atsakin
gais Jugoslavijos pareigūnais, 
pirmomis ryto valandomis iš
skrido iš Belgrado ir laimingai 
pasiekė Madridą, kur preziden
tą pasiliko atsakingi vyriausy- 

l bės pareigūnai.
• Visi žinojo, kad prezidentas 
Į visą dieną bus užimtas, nes tu- 
I rėš kalbėti ir tartis su demokra- 
i tinės Ispanijos pareigūnais.
1 Madride prezidentas Carteris 
j buvo iškilmingai sutiktas, bet 
Į netrukus jis nutarė pradėti gau- 
į sius oficialius vizitus su Ispani
jos karaliumi Juan Carlos, su 
premjeru ir demokratinės vy
riausybės ministeriais. Ispanai 
žino, kad prezidentas Carteris ir 
buvęs jo Valstybės sekretorius 
Cyrus R. Vance labai daug pri
sidėjo prie Ispanijos sųdemokra- 
tėjnno,' pramonės atgijimo ir 
įsitraukimo į ekonominį ispanų 
viešą gyvenimą.

Pats Carteris nesitikėjo, kad 
Maskva taip greitai ir taip griež
tai reaguosi jo praeitą naktį Bei 
gr&do Bankete tartus žotžius. 
Visa" ispanų spauda sveikino at
skridus) prezidentą Carterį, bet 
tuo pačiu metu sveikino jį už 
Belgrade pasakytus drąsius žo
džius.

Naujų Jugoslavijos valdovų 
nuotaikas prezidentas Carteris 
pajuto, kai didelėje salėje su
ruoštame bankete jis pareiškė 
protestą prieš Sovietų karo jėgų 
įsiveržimą j Afganistaną. Jis pa
reikalavo, kad visos Sovietų ka
ro jėgos būtų atšauktos ne tik 
iš Kabulo, bet ir iš viso Afganis
tano. Jis pabrėžė, kad afganista
niečiai turi teisę patys valdyti 
savo kraštą, taip pat tą teisę turi 
kiekvienas laisva tauta. Didžioji 
Ispanijos spauda pakartojo Bel
grade pasakytus žodžius. — Jei-į 
gu neišeis iš Afganistano, tai ry
toj įsiverš į Jugoslaviją, — ban- • Zakarauskas pasakė jo gyveni- 
kete pastebėjo Jugoslavijos ka- niuį pritaikintą pamokslą. Į ka
riškiai. į pines palydėjo apie 50 mašinų.

Bet dar didesnių katučių susi-1 Kapinėse maldas atlaikė kan. 
laukė prezidentas Carteris, kai . v. Zakarauskas. Tiek laidotuvių 
jis tarė šiuos žodžius: ‘koplyčioje, tiek bažnyčioje, tiek

Jeigu kas bandytų kėsintis įr kapinėse dalyvavo gana dide- 
į Jugoslaviją, ir patiems jugo- .ljs skaičius žmonių.
slavams griežtai pasipnešinus, Apie a.a. Jono Našliūno gyve- 
tai Amerika stelų Jūsų pusėje. !nimą Naujienos duos platesnį 
Mes padėtume Jums.

Nespėjo prezidentas Belgrade 
ištarti šiuos žodžius, Sovietų ga
lingoji radijo stotis tuojau pa
klausė. kas prezidentą Carterį 
igailojo ginti Jugoslaviją? Kas 
k’goslaviją puola?

Maskva manė, kad Venecijon 
suvažiavusieji atkreips dėmesį į 

j pranešimą apie nišų nutarimą

— Geologai apskaičiuoja, kad 
aptilęs šv. Elenos ugnikalnis ga
li ir vėl prasiveržti. Jie girdi 
požeminius garsus, pranaSaujan-! Į;taVti'7laiį'sovie7ų karo'Ągu':
čius galimą ugnikalnio’ prasi
veržimą.

gėriau apmokamas ir yra-links-' veržusių dujų, bet gali būti ak
menų, dumblo ir lavos užversti piūčid 20 dieną. ..mesnis

BEGINO GALIA LABAI 
SUSILPNĖJO

JERUZALĖ, Izraelis. — Izrae
lio parlamentas turi 120 narių. 
Beginąs buvo sudūręs svetimų 
žmonių ir valdyti norinčiu 63 as
menų koaliciją, kuria valdė 
Izraelį.

Begino partija turėjo tik 57 
atstovus. Jis įtikino Mošę Daja- 
ną, Ezer Weizmana ir Jigel Hur- 
vicą valdyti su juo Izraelį. Savo 
partijos nariams jis liepė už val
džią balsuoti, bet jis dažniausiai 
Izraelį valdė ne pagal partijos 
politinę liniją.

Prieš kurį laiką Dajanui nusi
bodo Begino' klausyti. Jis atsi
statydino. Nenorėdamas palikti 
Izraelio be užsienio ministerio, 
jis sutiko dirbti ministerijoje, 
bet prašė būti laisvas nuo Begi- 
nospaudimo. Weizmanas-jau du 
kartu traukėsi iš valdžios, bet - 
grįždavo, kai Beginąs nerasdavo 
kito ministerio krašto apsaugos 
reikalams tvarkyti. Galų gale 
Weizmanas pasitraukė, nes Be
ginąs savo’ politiniais ėjimais 
vis -atidėliodavo pastovesnės tai
kos įvedimą.

Dabar ir Jigel Hurvicas, Rafi 
partijos 4 narių parlamente va
das, pradeda vis labiau nesutik
ti su Beginu. Beginąs bijo, kad 
ir jis nepasitrauktų, nes tada 
permjeras negalėtų valdyti ir 
pats turėtų atsistatydinti.

PALAIDOTAS ADVOKATAS 
JONAS NAŠLICNAS

Šį trečiadienį, pd pamaldų šv. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje Marquette Par
ke, buvo palydėtas a.a. Jonas 
Našliūnas į šv. Kazimiero Lietu
vių kapines. Visais laidojimo 
reikalais rūpinosi jo giminės ir 
artimieji prieteliai.

Bažnyčioje klebonas kun. A.

reportažą.

— 68 metų havajietis Don Al- 
my vienas perplaukė 3.100 my
lių ir atvyko prie Kongreso durų 
parodyti, kad ir seniai gali būti 
sveiki ir stiprūs.

bet Prancūzijos prezidentas, pir
mas gavęs žinią apie nutarimą j slavijos 
sumažinti Sovietų karo jėgas,

— Pietų ir šiaurės Korėjos at-Į visai j tokį pasiūlymą nekreipė 
stovai susiliko Panmunjon kai- dėmesio. Jam atrodė, kad rusų 
me antradienį pasikalbėti taikos nutarimas buvo netikęs, nes ru- 
klausimais. Taikos derybos tapo sų nutarimas buvo neaiškus, ne- 
dviejų valandų vieni kitų kalti- 'rimtas. Pats Brežnevas ėmėsi 
nimais. Nutartą vėl susitikti rug- reikalą aiškinti, bet ir tas nepa

dėjo. Prezidentas Carteris reika-

lavo atšaukti visus Sovietų ka
rius iš Afganistano. Prezidento 
Carterio pasiūlymas vienbalsiai 
buvo priimtas. Naujiems Jugd- 

vyriausybės pareigū
nams kalba labai patiko. Ispanų 
spauda ir radija mielu noru kar
tojo prezidento Carterio Belgra
de pasakytą kalbą.

Ketvirtadienį prezidentas Car- 
teris rengiasi praleisti Lisabono
je, kartu su Portugalijos prezi
dentu.



v

MOKINIU MINTYS
visuomet mažiau visko turi už 
žmones, bet jiems mažiau visko 
reikia, kad būtų laimingi.

(Tęsinys)
“Metų” poemoje yra visa eilė; ir pinigus prageria. Jis pėsčias 

neigv»wt veikėjų. Vienas iš jųl grįžta namo po dviejų savaičių. 
Tir. mvtnnl/hc Voc » "Rfirac ęiunViiic vra tinerinv*:yra Dočvs. Jis girtuoklis. Kas} 

rudenį skuba parduoti savo grū
dus, kad už tuos pinigus galė
tų nueiti į kaičiamą ir pasiger
ti. Kadangi jis visus pinigus grei 
tai išleidžia gėrimui, jo šeima 
turi valgyti varnieną.

Kai Dočys pasigeria, pradeda 
peštis, šeima bando jam padėti 
ir jo žaizdas sutvarkyti, bet jis 
nedėkingas — ant visų rėkia ir 
mėto daiktais į juos. Vienintelė 
jo gera charakteristika, kad ne
bijo pasakyti ponams teisybę į’ 
akis.

Kitas neigiamas veikėjas yra 
būras Plaučiūnas^ Jis, kaip ir 
Dočys, yra didelis girtuoklis. 
Nuvažiavęs į Karaliaučių pirkti 
dalgio, parduoda savo vežimą

Būras Slunkius yra tinginys. 
Jis skundžiasi, kad žiema per 
greitai praėjo ir pavasari vėl rei 
kia ruoštis į darbą laukuose. 
Pelėda yra senas, netvarkingas, 
apskuręs būras.

Kiti neigiamieji veikėjai yra . 
ponai. Jie vaizduojami užsispy-I 
rūsiais ir žioplais. Jie būrus 
skriaudžia ir apgaudinėja- Jiems 
tik rūpi pačių gerovė. Vienas 
ponas užmušė savo baudžiau
ninką dėl vieno šilingo!

Lina Saulytė, VIII A kl.* * *
žmogaus ir gamtos paralelė 

“Metuose”

Visais keturiais metų laikais 
smulkiai aprašomas paukščių ir 
žmonių gyvenimas — džiaugs
mai ir vargai. Pavasarį žmonės 
džiaugiasi vis dažniau pasirodan 
čia saule, bet atgyja ir paukš
čiai:

Irgi pavasaris ant visų laukų 
pasirodė.

po tam pašaliai visi 
^kribždėti pagavo, 
bešūkaujant pulkams, 
ošims pasikėlė.

Viens storai, o kits laibai dai- 
Fnuoti mokėdams

Ir linksmai lakstydama, ik de-

Tuoj

[besu kopinėjo,
O kits, ant šakų kopinėdamas

(garbino Dievą.
Paukščiai nedejuoja, nesiskun

džia, kaip žmonės. Jie patenkinti 
i ir džiaugiasi viskuo, ką jiems 

“Metuose” Donelaitis kalba Į Dievas duoda. Labai gražiai ap- 
apie kasdieninius žmones ir jų I rašomas gandro sugrįžimas iš 
rūpesčius. Žmones jis nuolatos šiltų kraštų:

!;-f H paukšč’

Gandras su kitais kaimynais 
[parlėkė linksmas

Ir gaspadoriškai ant kraiko 
[tarškino snapą.

Taip besidžiaugiant jam, štai 
[jau ir jo gaspadinė, 

Iš šiltos gaspados vėl išlindusi 
[rados *. \

Ir savo snapu meilingą svei- 
[kino draugą. »

Donelaitis kviečia žmogų imti 
pavyzdį iš gandro ir visuomet • >

pirma pagarbinti Dievą.
Didelę, rolę “Metuose” turi 

lakštingala, kurią poetas nepa
prastai mylį I ir gražiai pavaiz
duoja. Pradedant pavasariu ir 
baigiant žiema, Kr. Donelaitis 

įns gretiną^) lukščius ir žmones,

• oat kenčia, kaip ir žmonės, bet 
je pe^’skMT'ddžia. Visiems trūks

J ta maisto, rūbų, namai per žie- 
' mą apgriuvę. Jis skatina būrus, 
| dėkoti Dievui už tai, ką turi. Jis 
liepia žmones imtis darbo, tai-

I syti savo namus, tvarkytis, kaip 
paukščiai kad tvarko apgriautus 
žiemos vėjų lizdus. Poetas ly
gina apsnigtas pušis su ponai
čiais, o žemus krūmus su var
gingais būrais, kurie dreba iš 
baimės. Tarp paukščių ir žmo
nių jis randa nelygybę: žmonės 
žiemą turi šiltus namus ir gali 
užsivilkti kailinius, o paukšte
liai visuomet dėvi tuos pačius 
rūbus ir jų namai šaltu 
Dalia Sabaliauskaitė, VIII A kl.

kiti forma. Komunirti-ėje sant
varkoje žmonės turi pirma dirb 
ti valdžiai (kaip seniau dvarui), 
paskui tik gali rūpintis savo 
gerove. Ten žmonės negali lais
vai keisti darbo, gyventi, kur 
nori, rinktis sau profesiją. Visa 
tai yra valdžios žinioje, kaip - 
anksčiau buvo didikų ir ponų 
tvarkoma- Nesilaikant nustaty-' 
tų valdžios taisyklių, žmogus 
gali būti žiauriai nubaudžiamas. 
Šimtmečiai prabėgo, bet bau
džiava nepranyko. Ji tęsis, kol- 
visame pasaulyje, visiems žmo
nėms bus suteikta laisvė.

Audrius Kirvelais, Vili A kl*
* * * , *

“METŲ REIKŠMĖ 1 ■ ■ 
LIETUVIŲ LITERATŪRAI

■ - , - y - J

“Metų poema Kristijonas Do
nelaitis padėjo pagrindą lietu
vių literatūros naujai krypčiai 
— realizmui. “Metai” buvo pir
masis tos krypties kūrinys lietu
vių literatūroje. Jeigu ši poe
ma būtų buvusi išspausdinta 
anksčiau, autoriui dar gyvam 
esant, šiandien Kr. Donelaitis 
būtų žinomas kaip realizmo 
pradininkas visoje Europoje-

“Metuose” Donelaitis vaizduo
ja Vyžlaukio valsčiaus gyveni
mą, bet tas gyvenimas yra cha
rakteringas visai Prūsų įdėtu- 
vai 18 a. Donelaitis norėjo paro
dyti, kas ta Prūsų Lietuva, ku
rią svetimieji skr’.iudė, o dau
gelis nepažino, o patyc lietuviai 
neturėjo pasitikėjimo savo kil
me ir vertybėmis.

“Metuose” sukurti realistiniai 
. • t 1 vaizdai netarnauja vien pasigė-■ vargai, poetas saKO, yra gimto

sios nuodėmės pasekmė-

Paskutinės dvi eilutės “Vasa
ros darbuose” sako, kad žmo
gus, kai gimsta, yra kaip medžio 
pumpuras. Kai jis bręsta, žydi 
taip, kaip medis pražysta pava
sarį. Kai esame vyresni, kaip 
medžiai turime vaisius. Mirda
mas žmogus nukrenta kaip me
džio lapas. Viskas, kas Dievo 
sukurta, turi pradžią ir pabai
gą. žmogus yra laikinas ir tra
pus, kaip žolė.
Raimondas Bagdonas, VIII A klA

onėms imti pavyz- 
šcių.
itytė, VIII B kl
* *

^į iŠ.Ą
;l‘Dalid-

t
Donelaitis nuolat pabrėžia,

*

i

Standard Federal offers
Problemos kyla iš pirmo

sios nuodėmės

Kr. Donelaitis, vaizduodamas 
visą eilę būrų ir ponų parodo,; 
kad žmonių problemos, nors ir 
nedidelės, apsunkina jų gyveni
mą. Nelygybė, paniekinimai, 
skriaudos, ligos, darbai ir kiti.

more than a big strong 
vault.

rėjimo sukėlimui. Juos veda 
idealistinė nuotaika ir pąmoky- 

poetas rašo, kad mui pasidavusi mint’s. Vaizdai

The real safety and strength 
of a financial institution is 
determined by its reputa
tion, reserves and assets. 
When it comes to assets, 
Standard Federal ranks 
among the top 200 saving 
and loan associations in 
America. Over seventy one 
years of conscientious and 
reputable service has 
helped us build an impres- *
sive reserve structure; 
substantially more than re-
quired by law. Serious savers really appreciate our 
reputation for full and personal service, conserva-

30 month Certificate---------------- .

tive management and financial strength...come 
under our wing, we care what happens to you.

6 month Money Maker Certificate
±__ , .. 7 _ . ____ L ’

“Metuose”
Adomas ir Ieva, mūsų pirmieji į padeda Donelaičiui įkvėpti - gy- 

- tėvai, pasipriešino Dievo valiai,} vybę savo idėjai. “Metai” Ifetu- 
valgydami uždraustą vaisių, i viams buvo tautos meilės, parno- 
Dievas juos išmetė iš.rojaus . jr Į kymtf<ir,pa^gėx^jimo šaltinis.

'Rlįf^BahusiaūtėfVlil B/ld.
* * *

Poemą “Metai” atidarė yisai 
naują kryptį ‘būsimiems lietu
viams rašytojams. Donelaitis ra
šė apie gyvenimą tokį, koks jis 
iš tikrųjų yra. Rašė taip, kad 
skaitytojai suprastų; rašė apie 
kasdieninius darbus, įvykius, 
kurie pasitaiko žmonių gyveni
me. “Metuose” poetas taip pat 
vartoja kasdieninę žmonių kal
bą, bet ne poetiškus žodžius, šis 
stilius labai tinka prie realisti
nės poemos turinio, padai o ją 
labiau įtikinančia.

Mano nuomone, Kr. Donelai
tis, parašęs “Metus”, pradėjo 

j naują, svarbų judėjimą he'uvių 
literatūroje. Daugelis Tiėttivių 
rašytojų vėliau sekė jo pavyz
džiu ir didžiavosi jd kūriniu. 
“Metai” tikrai yra kū
rinys lietuvių literatūroje. 
Arūnas Pabedinskas, VIII B kl. 

¥ * * - * ■
KLIŪTYS JAUNIMO DVA

SIAI ENTUZIAZMUI Uv 
KŪRYBIŠKUMUI

Mes lietuviai ka'alikri, r.e įl
iedami gyventi Lietuvoje. ,<??• 
me laimingi ir dėkingi, galėdami 
gyventi Amerikoje. Čia esame 
laisvi ir galime daryti, kalk to 
rime. Galime laisvai ve:k‘.i, su
sirinkti, kalbėti, skaityti ir va
žiuoti, kur tik norime Neveikia 
bijoti, kad būsime įmesti i kalė 
jimą už mūsų tikėjimą. Tš pa
viršiaus pažvelgus, viskas čia 
mums puikiai atrodo. Tik ar iš 
tikrųjų viskas jau taip -gerai? 
Man atrodo, kad turime truputį 
per daug laisvės. Nors čia netu
rime aiškaus, atviro priešo, ta
čiau kasdien iš visų push: 'e sme 
puolami gal net baise mrių pavo
jų. Jie labai pažeidžia mūsų tau 
tiškumą ir tikė’imą. Kas tie pa
vojai yra? Tai dabartinė Ameri
kos kultūra, kuri daro didžiau
sią įtaką į mūsų lietuviškąjį jau
nimą, kuris yra Lietuvos ateitis.

(Bus daugiau)

I 
_____ • , ___

! vargti.
I Sav ir mums, nabagėliams, i 

Daug pridarei vargelių, Dievs, 
Tave koliodamas ir žemę vi-

[są prakeikdamas, •
Dėl raspūstos tos iš rojaus 

[išmetė laukan.
Donelaitis daug rašo apie ne

lygybę tarp būrų ir ponų. Jie 
1 visi į pasaulį ateina vienodi, nėra 
tada luomų skirtumo. Mes visi 
turime savo vargus, kuriuos ga
vome iš Adomo ir Ievos, bet, 
kaip mes gyvensim ir atliksime 
savo uždavinius šiame gyveni
me, priklauso' tik nuo mūsų. Už 
tai esame atsakingi prieš Dievą.

Rūta Tannvli&Mįtė, VIII B kl.

Current Rate thru July 9, 1980 Current Yield

Minimum Deposit $1 Minimum Deposit $10,000

8.013%
Current Yield

7.75%
u-rcnt Rate thru July 2,1980

i

Come under our wing.
We care what happens to you

STANDARD FEDERAL SAVING^ 
“ “ ASSETS OVER $520 MILLION "J

Home Office: 4192 Archer Avenue. Chicago. Illinois 60632 Phone 847-1140 t

9 CONVENIENTLY LOCATED OFFICES THROUGHOUT CHICAGOLAND CQm*< 
lENOLR

Kada Kr. Donelaitis rašė “Me-1 
tus”, Lietuvoje buvo baudžiava.

■ Jis rašė apie nelygybę tarp ba-
• joru ir vergų. Bajorai turėjo 
dvarus, kuriuose dirbo vergai. 
Bajorai.’ arba ponai, išnaudojo 
ir skriaudė savo vergus-bau-

i džiauninkus, kurie buvo riste 
pririšti prie dvaio. Beveik visa
da jie pasilikdavo dvare, kuria
me gimė. Jie negalėjo be pono 
leidimo niekur pasitraukti, bet 
visą gyvenimą turėjo dirbti po
nui, negalėdami pakeisti savo 
padėties, šiais laikais tam tikra 

. baudžiavos forma egzistuoja
■ komunistiniuose kraštuose.

Jonas Eringis, VIII A kl- 
* * *

Vergai tautose egzistavo tūks
tančius metų. Pradėjo žlugti Ro
mos imperija, pradėjo nykti ver
gija Europoje. Tačiau vergų 
vietą užėmė baudžiauninkai. 
Skirtumas tarp baudžiavos ir 
vergijos nebuvo didelis. Vidu
ramžiais baudžiava buvo visuo
se Europos kraštuose.

Turtingi žemės valdytojai: 
kunigaikščiai, bajorai, ponai ir. 
didikai turėjo daug baudžiau
ninkų. XIX a. viduryje Europo
je baudžiava pradėjo nykti. Lie- 

j tuvoje ji nebuvo įstatymais pa
naikinta iki 1861 m.

Tik todėl, kad įstatymai pa
naikina baudžiavą, nereiškia, 
kad ji tikrai pasaulyje išnyks-

i ta. Baudžiavą galima rasti nėt 
; šiais laikais kai kuriuose, naujai 
atsikuriančiuose kraštuose, Af
rikos tautose ir kt. Nereikia pa
miršti. kad baudžiava labai gy-

• va komunistinėje Rusijoje, tik

WITH SUSP BZF 
YOU CAN REST EASY?
Steep-Eze contaK« a 
steep inducer that helps you 
get a good nights steep And' 
rsn t that aH you wanp Use _v 
on*y as directed
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JUOZAS ŠARAPNICKAS
i

ST. CATHARINES, ONT
(Tęsinys)

. St. Catharinės LKVS “Ramo- kad knygos išleidimui iš skyrių 
vėsP skyrius, norš ir negausus gauta .3,117 dolerių. Vien tik 
nariais, yra 100% išpildęs visus Klevelandc? skyrius knygos išlei- 
savo įsipareigojimus, tiek narių dimui paaukojo ?l,400. Tai be- 
nipkėsčių,' tiek knygų išleidimo • veik pusė sumos, kas gauta iš
atžvilgių.

; Be to, St. Catharines “Ramo
vės” skyrius yra jau ir knygos 
išleidimo prenumeratorius. Na
riai, kaip J. Alonderis ir J. ša- 
rapriickas, įmokėdami po $25, 
gayo pakvitavimus Nr.Nr.,1, 2, 3 
ir tapo vieni iš pirmųjų prenu- 
rrterįaforių. r ? . į , ; . ;
(šios knygos, išleidimas nėra 

vien tik ramdvėnų reikalas. Jos 
išleidimas turėtų rūpėti visiems

VLADO ŠOLIŪNO ŽODIS dą. Po ilgesnių diskusijų buvo 
prieita prie išvądos, kad šį trū
kumą geriausiai užpildytų LK 
DS leidžiamas biuletenis, kuris 
šalia savo organizacijos pain
formuotų visą lietuvišką išeiviją 
aktualiais ir visiems rūpimais 
klausimais. Pirmame po tarybos 
suvažiavimo įvykusiame Centro 
Komiteto posėdyje taryboje iš
reikštas-pageidavimas buvo įgy
vendintas.' Biuletenio pasirody
mas buvo entuziastiškai priim
tas ne tik LKDS narių, bet ir 
kitų VLIKą sudarančių politi
nių ir rezistencinių vienetų. Dar 
bą pradėjome, pareikalavimas 
yra. Tikimės, kad sekantis cent
ro komitetas šį darbą tęs.

“Tėvynės Sargas”, kurio prieš 
tris metus metinis ar kartais dar 
retesnis pasirodymas ir kurio 
kiekvieno numerio išleidimas at 
nešdavo didelių nuostolių Cent
ro Komitetui, tapo pastatytas į 
tris kartus į metus išeinantį ak
tualų, įdomų ir pats save išsi
laikantį žurnalą. Šis laimėjimas 
nebuvo lengvas. Atsirado pasi
ryžėliu, kurie pajėgė pasakyti 
ne maloniam pensininko gyveni
mui ir ėmėsi dirbti šį sunkų dar
bą. Žmonės,'kaip ponas Maldėi- 
kis -ir ponas Balčytis turėtų bū
ti pavyzdžiai daugumui mūsų, 
jog norint įgyvendinti- idėjas, į 
.kurias mes tikime, reikia stoti į 
darbą, o nelaukti, kad tai pada
rytų kiti. Idėjos kaip augalai 
turi būti puoselėjami, kad atneš 
tų gerų vaisių.

(Bus daugiau)

Punktukas Anykščiuose

> >*?' K

.-’■ik..

kitų skyrių.
Iš anksto knygą užsisakant ir 

iš kalno sumokant pinigus, pa
pildant dar ir aukomis, jau yra 
sutelkta 4,000 dolerių.

Klevelandas negali lygintis Či
kagos lietuvių kolonijai, bet, ak
tyviai rainovėnams veikiant, pa
darė didelę pažangą lėšų telkime. 

Per suvažiavimą teko tik trum
pai pasikalbėti su “Ramovės” 

■i- i ,- 4*. .. pirmininku A. Jonaičiu apie tosheliams,'Tokw jn.nhs, atra- k s „Kovos dė, Lietuvūs nc. 
do,‘buvo Visiems priimtina. -,, „ ... ... e1 priklausomybes išleidimą. Su-

Latviai jau turi išleidę pana- pratau, kad telkiant lėšas buvo 
vedamas didelis susirašinėji
mas, kreipiantis į geros valios 
lietuvius ir prašant aukų kny-j 
gai išleisti. į

Kiekvienam aktyviai dirbanti 
organizacijoje, jei neatsiranda 
trukdytojų, organizacija stiprė
ja. Kiekvieno raniovėno, kiek
vieno lietuvio yra pareiga pa
gerbti lietuvį karį, kovojusį už 
Lietuvos nepriklausomybę. Jų 
nebe daug teliko gyvųjų tarpe. 
Statydami, nors ir pavėluotai i 
jiems paminklą, išleiskime “Ko
vos dėl Lietuvos nepriklausomy
bės” atsiminimus.

LKVS “Ramovės” skyrių at- 
stoyų suvažiavimas gegužės 
25 d. buvo baigtas 5 vai. sugie
dant Tautos himną.

Tos pačios dienos 7 vai. vak.
’Lietuvių Namuose įvyko kon-J vo O. Dičiūnienės ątsisveiki- 
sertas, kurio prc'gramą atliko dime koplyčioj ,o rytojaus die 
Klevelando ramovėnų choras. !njl Jau pats iškeliavo.
8 vai. buvo bendros vaišės. Mais-i 
tas buvo puikus. Grojant gabiam 
akordeonistui, svečiai, tiek jau
ni, tiek ir senesnieji, linksminosi 
net ligi pirmos valandos ryto.

Daugiau įspūdžių parašysiu 
vėliau.

(Pabaiga)

do,‘buvo visiems priimtina,
Latviai jau-turi išleidę pana

šios knygos net 7 tomus.
LKVS “Ramovė” skyrių atsto

vų suvažiavime buvo nutartą,iš
leisti kiekvieno tomo po 1,000 
egzempliorių: _Pirmas tomas nu
matomas išleisti iki Lietuvos 
Kariuomenės ^šventės minėjimo. 
Kadangi knygų išleidimu rūpi
nas^ “Ramovės”’Centro valdyba, 
tąi pastaroji kreipėsi į skyrių 
afetoviis, kad jie kuo daugiau 
surastų, žmonių .tai -knygai užsi
sakyti ir įmokėti pinigus iš 
anksto. Tas žymiai palengvintų 
kijygos išleidimą.

■pĖjtVS “Ramovės” skyrių at
stovų suvažiavime buvo spren
džiami “Ramovės” veiklą lie
čiu įvairūs klausimai. LKVS 
“Ramovės” Centro valdybos pir- 
mįmnkąs A. Jonaitis,: būdamas 
3 metus sunkiose pirmininko pa- 
reigosę, daug pasidarbavo “Ra
movės” labui. Jam būnant orga
nizacijos priekyje, jį slėgė didelė 
našta ir rūpestis, kaip sutelkti 
lėšų :pirmaj ai . knygai “Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės” iš
leisti. Būdamas veiklus ir tikras 
lietuvis, jis į tosknygos • išleidi
mui parodė didelio pasišven
timo? ■ -■ - ■ .

Kaip pavyzdį noriu nurodyti,

Vladas šoliūnas, Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos Centro, komiteto pirmininkas, suvažia
vusiems sąjungos' atstovams, tarp kitų žodžių, pa
darė glaustą savo veiklos pranešimą.

Baigiame antrąją trijų metų išlaikymas išeivijoje yra vienas 
Lietuvių Krikščionių Demokra- I 
tų Sąjungos Centro Komiteto 
kadenciją. Man kaip pirminin
kui tenka prabilti į jus ketvirtą 
kartą paskutinių šešių metų 
laikotarpyje- žinau, kad dėjote 
daug vilčių ir kartais manau gal 
net per daug optimizmo pirmą 
kartą rinkdami, o vėliau per- • 
rinkdami politiniai gana nepri- 
tyrusį, išskyrus porą veteranų, 
Centro Komitetą. Noriu nors 
trumpai atpasakoti kaip šios ne
dėkingos, sunkios, bet labai svar 
bios ir prasmingas pareigos bu
vo atliktos paskutinių trijų me
tų laikotarpyje.

Norėčiau šį savo pranešimą 
padalinti į tris dalis:

1) Kaip mes veikėme, 2) Ko 
mes siekėme, 3) Kas mes esa-

kl me.
KAIP MES VEIKĖME f* .

Atskiri Centro Komiteto i na-
j riai Jums pranešė kas buvo' at- 
I likta įvairiose veiklos srityse. 
Į Aš noriu tik bendrais bruožais 

. j paminėti ką šis Centro k'omite- 
Mirties angelas aplankė mū- kauskas. Gyveno Kaune. Mirė}tas bandė atsiekti ir ką dalinai 

su koloniją ir pašaukė 
nybėn Aną Dičiūnienę.

Mirė birželio 3 dieną, 
kusi 88 metų amžiaus, 
rikoje išgyveno 30 metų. Dar 
nepalaidojus O. Dičiūnienės, 
sužinojome, kad mirė Petras 

Į Vasiliauskas, 73 metų. Dar 
penktadienio vakare dalyva-

ROCKFORD, ILL
amzi-

sulau- 
Ame-

P Vasiliauskas tarnavo Lie,. .. 
tu vos kariuomenėje Gusarų] 
pulke, vėliau raitoje policijo
je Kaune. Paliko žmoną, duk
teris ir kitus gimines.

Gauta žinia, kad birželio 10 
dieną Lietuvoje mirė Kazio 
Rutkausko tėvas Jonas Rut-I

sulaukęs 86 metus,
šaulių ruošiamas Joninių 

laužas birželio 15 dieną, dėl 
blogo oro buvo perkeltas į klu
bo salę. z.

Žodį tarė šaulių vadovas Iš-1 
ganaitis, primindamas, tragiš
kus birželio įvykius ir. Lietu
vos okupaciją. Tautinius šo
kius gražiai pašoko jaunieji 
Sauliau šokėjai iš Chicagos.

R. Lietuvių Bendruomenės 
metinis susirinkimas Įvyko bir 

dieną. Perrinkta val
dyba ir aptarti einamieji rei
kalai. Birželio 29 dieną bus 
paskutinės? lietuviškos pamal
dos Rockforde’: Vasaros atosto 
gų metu, lietuviškų pamaldų 
nebus. i

Rockfordielis

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
<TŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

■ ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas altos skyrius suruošė tragiš- 

savp asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa-l kūjų birželio įvykių minėjimą'. 
Žinti ir jas užsisakyti. ■ l Minėjimas pradėtas pamaldo

mis šv. Kazimiero bažnyčioje, 
kur progai pritaikytą pamok
slą pasakė klebonas J, Kupris, 
M!C.

3 vai. p. p. parapijos svetai
nėje j vyko „ iškilmingoji ir me
ninė minėjimo dalys. Minėji
mą atidarė ir pravedė skyriaus 
vicepirmininkas Juozas Pleč
kaitis, pavaduodamas į Euro
pą su ekskursija išvykusį pir
mininką Vikt. Kažemėkąitį. 
Maldą sukalbėjo kun. J. Kup- 
ris, MIC. Po to, tylos minute 
buvo pagerbti tremtiniai ir žu- liavjįs deklamavo eilėraštį

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ. .

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

IB

. Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS
1739 & HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas ■ • '______ _•- ______
Adresas ________-- __________________________________

j

MINĖJIMĄ S

Birželio mėn. ’15 d. Racine

vusieji dėl Lietuvos laisvės. ’į
Petras Nekrošius avo trum

poje ir aiškioje kalboje primi
nė, kad dėl, sovietų kėslų da
bar, žūsta mūsų jaunimas Af
ganistane. Komunistai. dengia 
savo grubius melus alyvos ša
kele, kuri visko negali padeng
ti. Atidenkime jų melą, skleis
kime Amerikai tiesą, kuri yra 
galingiausias ginklas mūsų ko 
voje dėl žmogaus teisių, ir 
dėl tautų, kartu ir mūsų Tėvy
nės Lietuvos laisvės.
Oficialioji minėjimo dalis 
baigta priimant rezoliuciją . ir 
sugiedant' JAV-bių, ir Lietuvos 
himnus.1 ’ ' ."

atsiekė per paskutinius tris šios 
kadencijos’ metus. Lietuviškoje 
veikloje krikščionių demokratų 
įtaka politinių grupių tarpe au- 
go ir stiprėjo ir neklysiu Saky
damas, kad šiandien mūsų įta
ka bendriniame išeivijos gyveni
me yra nemaža ir didėja, o ne, 
silpnėja. Specifiniai krikščionių 
demokratu centro komitetas su
vaidino pagrindinį vaidmenį nau 
jos VLIKo Valdybos rinkiniuo
se ir šiandien VLIKo Valdybai 
ir vėl pirmininkauja krikščionis 
demokratas. Nofs kai kuriuose 
sluoksniuose dar vis matosi tam 
tikrų nepasitenkinimų, bendras 
VLIKo Valdybos darbas vyksta 
sklandžiai- if Dr. Bobelio ..vado
vaujama-valdyba atrodo bus vie
na iš aktyviausių ir darbingiau
sių; ko iš VLIKo buvo pasiges
ta prieš šiai valdybai perėmus 
pareigas. Jūsų Centro Komite
tas nebuvo pasyvus ir VLIKo 
Tarybos perkėlimui iš New Yor- 
ko į 'Čikagą, kur taryba buvo 
nuo pąt VLIKo atsikėlimo į 
Ameriką. Mūsų įsitikinimu šis 
istorinis įvykis buvo reikalingas 
ir naudingas tolimesniam Vliko 
tęstinumo palaikymui.' Čikagoje 
atsiradusi Tarybą įtraukė daug 
nauju žmonių- ir mums atrodo 
galės sėkmingiau įvykdyti; VLI- 
Kd uždavinius. .Mesjtikėjome ir 
tikime^ kad VLIKo institucijos

iš svarbiausių mūsų uždavinių, 
ir „mums atrodo, kad Lietuvos 
laisvinimo byla be VLIKo insti
tucijos būtų silpna ir jos tęsti 
numa ■ abejotinas. Mes priešino
mės ir priešinsimės bet kokioms 
pastangoms Lietuvos laisvinimo 
bylos gynimą nupolitinti ir pa
daryti dalimi bent kokios, kad 
ir didžiausios, visuomeninės ar 
kultūrinės organizacijos. Mes 
nematome reikalo kurti VLIKo 
darbūs dublikuojančiaš komisi
jas, nes tai yra tik priedangstis 
e /entualiai pakeisti ir pačią VLI 
Ko instituciją. Esame tikri savo 
įsitikinimų teisingumu, užtat ma 
tome reikalą šioje kovoje daly
vauti ir prisidėti prie galutinio 
jos laimėjimo. Lietuvai laisvė 
ateis ir jai kelią į tą laisvę pa
ruoš VLIKas kaip tikrasis tau
tos politinių teisių gynėjas ir 
atstovas. . , ..., < •

Paskutinidmė centro komite
to posėdyje buvo, nutarta šiam 
suvažiavimui įnešti pasiūlymą, 
kad gis surastų formą Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gai įstoti' į Amerikos'Lietuvių 
Tarybą- Mes manome, kad atė
jo laikas 'krikščionims demokra-, 
tams aktyviai įsijungti į Altos 
eiles, nes Amerikos išeivijoje 
ALTo reįkąlingųmas yra tiek 
pat svarbus kaip VLlKo institu
cijos tęstinumas pasaulinėje are
noje. '■ : ;

Per paskutinius tris šio Cent
ro Komiteto kadencijos metus 
Lietuvių Krikščionių Demokra
tų Sąjunga praturtėjo dviem 
skyriais — Ciceroje ir St. Pe- 
tersburge.. Kur sąlygos leido, 
mes bandėme ir, manome, se
kantis centro komitetas turėtų, 
stengtis kurti, naujus LKDS 
skyrius, '.6- silpniau veikiančius 
atgaivinti. Manome, kad dažnes
ni LKDS Tarybos suvažiavimai 
ir pasirodymas biuletenio paska
tins visus LKDS narius aktyviau 
įsijungti- į sąjungos darbus. Per 
Clevelande įvykusį tarybos su
važiavimą -visiems dalyviams ma 
tesi, kad mūsų tarpe trūksta 
glaudesnio sąjungos skyrių ir 
atskirų narių bendradarbiavimo. 
Didelis šio trūkumo kaltininkas 
buvo neturėjimas priemonės pa
siekti ir: painformuoti savo na
rius,. kitas organizacijas ir spau-

ENERGY j 
WISE ,

Limit use of diswasfw 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Dart be a Boca Lesei j

Meninėje dalyje ‘ Edis Kū-

[

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savu _ 
yta naujas skaitytojas. Priede  dot 
Pavardė ir vardas____ _____________ _
Adresas _________________________________

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• BCPKSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
> vai. ryto iki 10 vaL vakarą

apie trėmimus, o Stasė Pėtru- 
šaitienė paskaitė Petro Nekro 
Šiauš eilėraštį. “Sibiro kanki
niui’’.
Racine Lietuvių moterų kvar 

tetas padainavo partizaniškų 
dainų. Dainuojant vėliau, ki
tas dainas, kvartetui talkinin
kavo vyrai. Prie piano —^ Ra
mone Maillet. Dainininkus pa
ruošė nenuilstamas . muzikas 
Juozas (rrfmskis, kuris paau
kojo labai daug savo laiko gie- 
mes ir dainos puoselėjimui.

Po minėjimo buvo bendri 
užkandžiai, kuriuos paruošė. 

F.'Pliūrienė, St, Petrušaitienė, 
Ida Tamulėnienė, M. Stanaity- 
tė ir kt

Jurgis Milas

SpoMoriaus pavardė, vardas ir vietovė 
■ ■ ■ _< _ _ < • i l i n ■ ■ ■ r i■~r■■■■■■*■■■ ■ ( Vl , a,a oe ■a■ ■ ■•!■****

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus____dol.
Pavardė Ir vardas___________________________________________
Adresas_____________________________________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ___________________________________________
Adresas --------------------------------------------------------------------------------

Tel. 476-2206

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų nnkojv

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Am triko* lietuvių pastan
gas daryti Jtakot į krašto politiką. 102 psl. Kaina UJO.

Knygos bus Išsiųstos, Jei UJO čekis arba Money Orderis 
bos pasiųstas tokiu adresu:

P NAUJIENOS,
P 1733 So. Existed St, Chlctęe, HL

Helps Shrink 
Swelling Of • ■ 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medics- 
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup* 
positones. Use only directed. >

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS 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 $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina ?2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

— NAUJKNOS, CHICAGO I, ill Thursday, June 26. 1980
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Tai kaip dabar sakysi ir rašysi, kad ji okupuota, ar kal
bėsi apie tokią nesąmonę kaip Lietuvos laisvinimą. Tai 
tik partijų ir senų žmonių išmislas. 0 mūsų jaunimui Vil
niuje niekas nekalba apie reikalą “Lietuvą laisvinti”. To
dėl ir visi tie, kurie pataikauja okupantui, jaunimo vadų 
galvosena, yra geri, o tie, kurie pasisako prieš bendra- 
darbiautojus — yra blogi.

Užtai, mūsų jaunimo vadai aiškiai pasisako už Vil
niaus kursų lankymą. Visi nori pataikauti okupanto agen
tams, kad gautų nemokamas kelių savaičių atostogas. 
Jaunimo vadams visai nesvarbu, kodėl tokie kursai oku
panto ruošiami. Jiems visai nesvarbu, kas tuose kursuose 
dėsto. Jiems visai nesvarbu, • kad tokie kursai ruošiami 
Amerikos jaunimui, bet neleidžiama juose dalyvauti Balt- 
gudijos lietuvių jaunimui. Jiems nerūpi, kad ta pati Mask
vos propagandos organizacija “Rodina”, kuri ruošia Vii- Dr. Kazys Šidlauskas,

ALTos pirmininkas

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nno 9 vaL ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 viL 
a = _ i ii ■ nr —:-------------------------

Tikrai, laikas susirūpinti
Vyskupas V. Brizgys, kalbėdamas ALTos suruošta

me Baisiųjų Birželio vežimų minėjime, iškėlė du labai 
svarbius klausimus: ar jaunimas kovos už Lietuvos lais
vę po mūsų, ir ar Amerikos vyriausybė bus pajėgi ir ar 
ji besirūpins okupuotos Lietuvos reikalais? Jo žiniomis, 
Amerikoje dabar yra stipri organizacija, finansiniai ge
rai aprūpinta, kurios tikslas yra, kad Amerikos moralė 
ir patriotizmas būtų sunykęs. Jie važinėja po universi
tetus ir ragina studentus protestuoti prieš įvedimą jau
nuolių registracijos, o ją įvedus — neiti registruotis.

Gaila, kad vyskupas nepasisakė, kokios įtakos veikia 
mūsų jaunimą ir ar jaunimas rūpinsis vėliau Lietuvos 
laisvės reikalais? Įdomu, kad gerbiamas vyskupas iškėlė 
klausimą, kurį viešai niekas nenori diskutuoti. O jeigu jau 
kartą tas klausimas viešai iškeltas, tai ir pakalbėkime 
apie mūsų jaunimo vadų darbus. O kiek mųsų jaunimo 
vadams rūpi ir kaip jie ruošiasi Lietuvos ląisvės kovai, 
pamatysime paskaitę jų aplinkraščius. Pavyzdžiui: “Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos aplinkraštis Kova, 
Nr. 2”. Ten aprašomos-suvažiavusių pasaulio jaunime 
23 vadų nuomonės. Atvyko 17 amerikiečių ir 6 kanadie
čiai. Amžiaus vidurkis — 25 metai. Jiems buvo išdalytos 
anketos su įvairiais klausimais.

Įdomūs atsakymai, kaip mūsų jaunimo vadai vertina 
Lietuvos laisvinimo veiksnius ir politines partijas. Iš po
litinių partijų jie pripažįsta tik frontininkus. Visos kitos 
— tai “nulis”. Štai jų nuomonė apie ALTą: “... Pešasi 
su Bendruomene ir nieko nepasiekia”, “Juokdarių gauja”, 
“Yra papirkti ČIA ir FBI”, “Mėgsta fotografuotis, bet 
neapsiimą konkrečių uždavinių”, “Padlaižauja Amerikos 
politikams”, “Nors daug veikia, dirba, kaip vištos be gal-1 
vų”, “Neturi politinės programos, neturi tikros paramos 
lietuvių visuomenėje”. Jų atsakymai rodo, iš kokių šal
tinių mūsų jaunimo vadai gavo politinį išsilavinimą ir 
kokia linkme kryps jų darbai.

Ilgas straipsnis pavadintas “Lankymasis Lietuvoje ir 
politinis aktyvizmas išeivijoj”. Kaip matome, nei antras-J 
tėję, taip pat ir toliau straipsnyje, vadai, kalbėdami apie, 
Lietuvą, nemini, kad ji okupuota. Matome, kad, kaip jų Į 
mokytojai galvoja, taip ir jaunimo vadams įkalta į galvą [ 
okupanto pateikta idėja, kad “rusai išlaisvino Lietuvą”.

PETRAS TARL’LIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

ĮVYKIAI VERANDOJE
O ten? Ne, varteliai geriau čia. Čia kietas, 

kad purvo nebūtų, takelis, abipus apsodintas krū
meliais, kaip ten savo gimtajam miestelyje jis 
matydavo pas seną, pilvotą, privatų advokatą. 
Na, o čia į pakalnėlę sočias: obelys, kriaušės, vyš
nios ir bent viena slyva. Būtinai slyva. Į sodą 
veranda. Kad taip tylų vakarą atsisėsti šviežia
me ore, pagalvoti, arbatos išgerti... Ateis mano 
seni draugai: “Prašau sėstis. Prašau. Ar patogu 
čia tau, Karoli? O tu, šelmi, atsimeni anuos lai
kus? Palauk, Monika mus pavaišins...” Tpfu! 
Piktai nusispiaudavo, atsikeldavo ir eidavo į 
miesto erzelyną. Ir bijodavo, kad iš veido nepa
žintų, jog jis taip vaikiškai... gėda prisipažinti, 
svaičiojo.

Na, šiandien jau viskas, viskas praėjo. Jau 
ir šviečia, kaip buvo numatyta,/ir/durys 
aliejiniais d...žais išdažytos tviska, ir takelis, kaip 
pas aną privat» advokatą, apsodintas krūmeliais. 
Ir veranda. Tpfu!

— Ko tu čia spaudais? — klausė Monika,

niaus propagandos kursus Amerikos lietuvių jaunimui, 
turi Maskvoje Lumumbos universitetą Afrikos juodie
siems, o amerikiečių jaunimą siunčia į Kubą. Jie nenori 
žinoti, kad tie kursai turi tik tiek bendra su Vilniaus uni
versitetu, kad jie vyksta universiteto patalpose, nes va
saros metu jos tuščios.

Net ir šįmet, dukros su tokiomis garsiomis pavardė- * vimą Vienok rusai žinojo, ką

Sąjunga, mums tiesiog nesu
prantamais motyvais. Mums at
rodė, kad Sovietų Sąjunga tie
siog pasisako už savo pačios ko- 

t lonialinės imperijos išporcelia-

naudoti, vietoj propagavę! šiais 
laikais dar labai fiktyvų Sovie
tų Sąjungos laisvą išdalinimą.

Aišku, kad Pabaltijo valsty
bių padėtis yra kiek skirtinga 
nuo gudų ir ukrainiečių, nes jos 
savo nepriklausomybę buvo ap- 
gynusios 1918-1920 metais ir bu
vo laisvomis valstybėmis bent 
20 metų, spėję su Sovietų Są
junga sudaryti įvairias nepuoli
mo sutartis, ir tik pp^ to, jos ta
po Sovietų Sąjungos agresijos 
aukomis, Sovietams sulaužant 
visas tas sutartis. u.

5. Helsinkio Baigia
masis Aktas

Jei mums netenka daug ko 
tikėtis iš Jungtinių Tautų, .tai 
mūsų žvilgsnis turi krypti į ki
tą, vėliausią tarptautinį forumą 
— Europos Saugumo ir Koope
racijos Konferenciją, paruošu
sią vad. Helsinkio Baigiamąjį 
Aktą, kurį 1975 metais iškilmin
gai pasirašė 35 valstybių galvos, 
įskaitant ir Sovietų Sąjungą.

Gaila, kad šis Helsinkio Ak
tas Amerikos lietuvių visuome
nėje, pavartojant stiprų termi
ną, tapo tiesiog subversijos au
ka. Mat, šio Akto pirmosios da
lies 3-čias principas skelbia da
bartinių Europos valstybių sie
nų neliečiamybę, t. y., kad tas 
sienas pasirašančios šalys pasi
žada nekeisti kariškomis prie
monėmis, bet kad jos gali būti 
keičiamos taikingais susitari
mais.

Tiesiog nesuprantama,. kaip 
dalis JAV-bių lietuvių spaudos 
pridėjo aiškinti mūsų tautie- 
čiaffisč'sovietišką to Akto inter
pretaciją, kad Helsinkyje^ buyo 
pripažiiitos yisi^ns laikams kaip 
pastovios dabartinės Europos 
valstybių sienos, taigi ir Sovie
tų Sąjungos sienos su į ją įeįnąn 
čiomis Pabaltijo valstybėmis.

Atrodo, kad ir eiliniam žurna
listui turėjo būti .žinoma; jog 
valstybių sienos gali būti kei
čiamos tik tarptautinėmis sutar
timis tarp su interesuotų šalių 
arba daugiašaliais valstybių su
sitarimais, kurie būtų tarptauti
nėmis sutartimis. >

Prezidentas Fordas, išvykda
mas į Helsinkį pasirašyti tą 
Baigiamąjį Aktą buvo paskel
bęs, kad šis Aktas nebus tarp
tautinė sutartis, o tik principų 
deklaraciją, kuriais pasirašan
čios šalys turėtų tvarkyti savo 
tarppusavius santykius ir ryšius 
su kitomis valstybėmis.

Jei tos ir labai garbingos Ame 
rikos lietuvių spaudos aiškini
mas apie Helsinkio Aktą būtų 
pasirodęs teisingas, tai mes šio
je Lietuvos veiksnių konferen
cijoje jau nebūtimėm turėję Lie 
tuvos Diplomatinės Tarnybos 
atstovo.

(Bus daugiau)

dėl Jungtinių Tautų reikšmės, 
po to, kai šis tarptautini valsty
bių organas nepajėgė nieko iš
spręsti nei dėl Irano įkaitų, nei 
del sovietų įvykdytos Afganis
tano invazijos, nekalbant jau 
apie arabų ir žydų problemas.

4. Pahaltiečių. gudų ir ukrai
niečių rezoliucija dėl 

dekolonizacijos

Todėl mums gali kilti nusis
tebėjimas, kad nelabai seniai 
(be datos), bet turi būti kokiais 
1978 metais, Jungtinių Tautų 
visuotiniam susirinkimui vėl 
buvo lietuvių, latvių ir estų su 
gudais ir ukrainiečiais įteikta 
bendra rezoliucija, reikalaujan
ti Sovietų Sąjungos išporcelia- 
vimą į atskiras nepriklausomas 
valstybes, paliekant rusams tik 
jų pačių apgyvendintą pagrin
dinę sovietinę respubliką.

Galima sakyti, kad nieko tei
singesnio negalima būtų sugal
voti, kaip šitokį Sovietų impe
rijos likvidavimą, bet jei mes 
tikimės,, kad šitokią operaciją 
turėtų įvykdyti Jungtinės Tau
tos, tai yra daugiau negu savęs 
apgaudinėjimas. Tiesa, čia mes 
turime reikalą tik su propagan
da, bet tie mūsų propagandiniai 
ėjimai vistiek turėtų būti bent 
kiek racionalūs, kad kitiems ne
sukeltų tik juoką.

Prie pačios rezoliucijos pridė
ta galybė visokių dokumentų, 
taip kad didelio formato leidi
nys ’.pūna beveik 150 puslapių. 
Skaitant tuos dokumentus, ne
vienam gali kilti mintis, kodėl 
ten operuojama tokiais faktais, 
ką Leninas prieš 60 metų yra 
pasakęs apie tautų apsisprendi
mo teisę ir visai nutylima, ką 
Brežnevas prieš keletą metų yra- 
Helsinkyje apie tą patį reikalą 

.prirašęs;:.-;.: - - - •.’
Atrodo, kad prie tos rezoliu

cijos. ir jos tokios daugybės do
kumentų sukaupimo yra dau
giausia prisidėję ukrainiečiai. 
Tą memorandumą yra pasirašę, 
šalia gudų ir ukrainiečių, taip 
pat ir estų bei latvių pasauli
niai veiksniai. Už lietuvius yra 
pasirašius Lietuvių Pasaulio 
Bendruomenė. Galbūt gerai, kad 
po tokiu dokumentu nebuvo pa
dėtas VLIKo parašas.

Kalbant apie gudų ir ukrai
niečių pretenzijas į laisvę yra 
nemažas skirtumas tarp pabal- 
tiečių ir šių slavų tautų, nes 
mums pavyko tą laisvę apginti, 
o gudų ir ukrainiečių pretenzi
jas į laisvą gyvenimą tuoj pat 
užgniaužė Raudonoji armija.

.Vienok, jei gudai ir ukrainie
čiai yra atskiros tautos, apie ką 
mes neturime abejonės, tai ir 
šioms tautoms galia j a Helsinkio 
Akto principas apie visų tautų 
teisę į laisvą apsisprendimą to
dėl mums neaišku, kodėl mūsų 
draugai gudai ir ukrainiečiai ne
galėtų šio Akto nuostatais pasi

jie daro, nes toj JT dekloniza- 
cijos deklaracijoj iš 1960 m. 
gruodžio 14 d. jie buvo pravedę 
straipsnį, kad negalima liesti 
valstybės tautinės vienybės ar
ba jos teritorijos integralumo 
(§6). Lygiai kaip ir Helsinkio 
Akto, kad rusai buvo pravedę 
principą apie nesikišimą į jų 
“vidaus reikalus” ir manė, kad 
jiems pavyks šiuo principu at
mesti visus kitus principus apie 
žmogaus teises ir kitokį tvarky-

mis, kaip D. Kamantaitė ir A. Gečytė, naudojasi atosto
gomis Vilniuje. Kaip gražiai skamba Daivos Kamantai- 
tės pareiškimas: “... Gyventi ir mokytis jie turi norma
lias sąlygas. Bendrabučiai ir universitetas, tai tikra ka
ralystė”. Manyčiau, kad ir ta mergaitė galvoja tėvo įtai
gota, kad Lietuva laisva, o žmonės ten gyvena ir mokosi 
laisvai, normaliai. Toji jauna lietuvaitė, atsisveikindama, 
prižada vėl grįžti ir studijuoti Vilniaus universitete. Ma
nau, kad atsiras lietuvių, kurie joms ir visiems kaman
tams bei gečiams nupirks bilietus į Vilnių, kad jie ten 
pasiliktų ir negrįžtų. Ir, be jų, čia dar lieka daug oku
panto pataikūnų. Taigi, ponai Kamantai ir Gečiai, duo- su jų piliečiais ir kitomis 
kit savo adresus.

Įdomu, kad jaunimo vadai nei karto-' neužsiminė savo Į Vienas tik skirtumas, kad Jung

l

valstybėmis.

16 puslapių aplinkraštyje apie Romą Kalantą, kuris, deg
damas liepsnose, šaukė “Laisvės Lietuvai ?’ Jaunimas nei 
karto nėra suruošęs jo mirties metinių minėjimo. Žino
ma, jie neturėjo laiko dalyvauti ir susideginusiųjų ; pa
minklo atidaryme, kurį pastatė šaulių sąjunga. Atrodo, 
kad mūsų jaunimo vadams su Romo Kalantos idėja ne
pakeliui.

Taigi, ar reikia stebėtis, kad 1979 metais, Pasaulio 
jaunimo kongrese, jaunimo vadai neleido VLIKo pirmi
ninkui dr. Bobeliui dalyvauti jų politinėse, diskusijose? 
Tuo tarpu pasikvietė, nežinia kuriais tikslais, nesekai iš 
okup. Lietuvos išvykusius nelietuvius. Manau, kad ir ke
lionę iš Izraelio apmokėjo. Gaila, tie kvaili seniai pinigu* 
sudėjo. Neteko spaudoje skaityti, kaip jie mokė mūsų jau
nimą “laisvinti Lietuvą”, kokias kovos priemones vartoti.

Peržvelgus mūsų jaunimo vadų darbus, norisi pakar
toti vyskupo Brizgio klausimą, ar iš tikrųjų bus kam rū
pintis, ir ar norės rūpintis Lietuvos laisvinimo reikalais?

Ignas Petrauskas

■* i

tinių Tautų dekolonizacijos de
klaracijoj niekas nebandė- kal
bėti apie Sovietu Sąjungą kaip 
kolonialinę imperiją, kurią irgi 
turėtų liesti toji Jungtinių Tau
tų deklaracija. Tačiau jau Bel
grado konferencijoj buvoišaiš- 

J kinta, kad žmogaus ir piliečio 
teisės, kaip jas aptaria Helsin
kio Aktas, negali būti atskiras 
valstybės vidaus reikalas.

Kažkaip atsitiko, vykdant tą 
Jungtinių Tautų paskelbtą de
kolonizacijos rezoliuciją, kurią 
palaikė vad. Trečiojo Pasaulio 
valstybės, kad kolonizacija esan 
ti galima tik tarp skirtingos spal 
vos žmonių. Mums tiesiog sun
ku suprasti, kaip šitokią klaidin
gą nuomonę negalėjo atitaisyti 
JAV-bių diplomatai, priminda
mi, kad ir šis kraštas yra buvęs 
prieš 200 metų tos pačios —•' bal
tosios spalvos žmonių anglų ko
lonija

Taigi, apie koki nors Sovietų 
Sąjungos vykdomą kolonializ
mą beveik nebuvo už.siminta, 

__ nekalbant jau apie rimtą dėme
sio atkreipimą i šį reikalą.

Bendrai, Jungtinių Tautų ga- 
j lia išspręsti kokius nors tarptau- 

, . . . T . . m tinius klausimus ir konfliktus
i-’TrPUS' 'r mums turėjo jau seniai būti pa.
deko.omzacijos deklaracija, ku- ai§kėjuš, bent jau dabar netu

rėtų mums likti jokios abejonės

DR. K. ŠIDLAUSKO PRANEŠIMAS 
VEIKSNIU KONFERENCIJAI

Pranešimo pra<’?:a tilpo trečiadienio, birželio 
25 d., Naujienų pirmame puslapyje. Dabar eina 
pranešimo tąsa. .

3. Jungtinių Tautų dekoloni
zacijos rezoliucija

... . .. . smarkiai rėmė ir SovietųMusų nemažą demesį buvo'

net nepažiūrėjus į jį.
Viską, kas liečia Antaną, ji jau seniai paty

rė. Ji štai dabar ir atsakymo nelaukia. Ji sau 
viena galvoja.

Neišgalvok niekų!---- šaltai - atsako
[Tutulas.

— Argi tu nenusisDiovei? — pašaipiai 
klausė jir

r— Tu vėl pradedi ?
r- Ne. Nepradeda. Tik susimildamas nusi

ramink! — jau skausmingai prašo Monika.
Jie jau grįžo atgal namų linkui. Štai ir jų 

dar neišgrįsta gatvelė. Ir Tutulas, atidarydamas 
girgždančius savo vartelius (juos jau seniai rei
kėjo patepti arbat aplamai, pataisyti) be jokio 
ryšio su jų pokalbiu pasivaikščiojimo metu, tarp 
kitko, tik taip sau pasakė:

— Et, gyvename mes užsidarę! Nei mes kur 
nueiname, nei pas mus žmogus neužklysta. Ma
nau . .. kokią popietę svečių pasikviesti, ar ką. 
Ir priimti kur turime ir visa ...

— Ar aš tau kada prieštaravau? Kada tik 
I tu nori, kviesk

Grįžę į kambarius, daugiau jie apie tai ne
kalbėjo. Ir j gal but,.’Tutulb vakarykštis noras 
taip būtų ir dingęs, kaip daugumas neaiškių, jo 
sumanymų, jei pirmadienį, Tutului išeinant į 
savo įstaigą, Monika nebūtų pasakiusi:

Jei tu tikrai manai kada svečių pasikvie

sti, tai bent iš anksto pasakyk. Paskui lakstyk 
liežuvį iškorusi.

— Žinoma, — atsakė Tutulas — pranešiu. 
Kaip gi kitaip. — Ir čia pat jis suprato, kad Mo
nika apie jo vakarykštį pasiūlymą daug kartų 
buvo pagalvojusi.

Dar iš vakaro pats Tutulas atrakino verandą. 
Sustatė jis baldus, viską apgalvojo, kaip geriau 
svečius priimti, štai čia gilumoje bus stalas vai- 

Išėms. O priekyje, arčiau gatvelės, kur vaizdas 
gražesnis, jie susės “tuo tarpu”, kol visi susirinks, 
apsipras, pasikalbės.

Viskas buvo numatyta. Kokios vaišės, ką pa
tiekti į stalą? Jie abu su Monika, jau nesibar- 
dami, sutartinai ilgai svarstė. Ir nusprendė:

— Negi kasdien mes vaišes keliame. Lydeką 
pirkti? žinoma, pirkti. O paršiuką, o antį? Bus 
degtinės, reikia užkandų. Tutulas degtinės neger
davo. Ne. Jis išgerdavo, jei gera proga pasitaiky
davo. Bet nebuvo pratęs už savo pinigus deg
tinę pirkti.

— Ak, pagaliau, nesikišk, čia jau ne tavo 
reikalas! Aš jau viską sutvarkysiu, nereikės tau 
raudonuoti dėl manęs, — nutraukdavo^ias kal
bas Monika. £ ‘

Ir pačiam Tutului buvo keista, kad jis jautėsi 
neįprastai, lyg prieš kokią šventę. Jis buvo net 
lipšnesnis Monikai. Ir jie paskutinę savaitę ar

čiau sutarė, kaip visados. Ypač, kad dabar jie tu
rėjo apie ką kalbėti. Ką kviesti? Ilgai abu svars
tė. Tutulas niekados anksčiau nepagalvojo, kad 
čia jis nieko artimesnio, nič nieko neturi. Bendra
darbiai? Betgi, kad jie visi tokie nuobodūs ir sve
timi. Tokie... “miesčionys” — apibūdino jis juos 
anuo senu terminu, kuris taip madoje būdavo^jų 
sueigose, kai jiems atrodė, kad savo gyvenimą ir 
viską aplinkui jie kitaip, daug gražiau sutvarkys. 
Pagaliau, jis atsiminė, kad tame pat mieste gy
vena jo tolima giminaitė, ištekėjusi už smulkaus 
valdininko. Jam jau seniai buvo nepatogu, kad 
su ja jokių santykių jis nepalaiko. Na, o daugiau 
kas? Tiesioginis jo viršininkas — žmogus reika
lingas. Iš bendradarbių — ką kviesime? Ir šitaip 
jie suko sau galvas, pamažu parinkdami svečius, 
daugiausia tuos, “reikalingus žmones”.

Jis vis buvo pripratęs nutylėti. Nebuvo kam 
atviresnį žodį pasakyti. Jei tik kartais išsižioji, 
tai tokius gandus paleidžia, kad nors bėk iš miės- 
to. O jis taip svajojo su kuo nors nuoširdžiai pasi
kalbėti, atskleisti tas savo paslėptas abejones.

* * —-*"**-** >

Antanas Tutulas iš vakaro tyčia anksčiau at
sigulė, norėdamas ..geriau pailsėti. Todėl jau 'die
nai brėkštant pabudo ir, žiūrėdamas į lubas, džiau
gėsi, kad štai šiandien jis turi apie ką galvoti.

(Bus daugiau)
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SUSIRINKIMU
DR. K. G. BALUKAS 
aKUMRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHKURGUA 

*449 Ca. PvMd Rd. (Crawford 
Medical Building) Tat LU 5-6444

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
K1EKVIB4Ą DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ar supranti ką skaitai?” Šituos žodžius pasakė Pilypas kara
lienės Kandakės tarnui, skaitančiam Izaijo pranašystę. Daugelis 
šiandien pradeda skaityti Bibliją, bet neįstengia suprasti jos reikš
mės. Suranda tekstus, kurie atrodo vieni kitiems priešingi. Mat, 
kai kur Biblijoje vartojama literinė kalba, o kitur simbolinė. 
Pav., taip kalbama apie avis ir ožius, kviečius ir rauges. Kalbė
damas apie literinę žemę pranašas sako: “Žemė stovi per amžius”. 
Bet vartodamas simbolinę kalbą, pranašas Jeremijas 22:29 sako: 
“Žemė, žemė, žemė, išgirsk Viešpaties žodžius”. Panašiai parašyta 
2 Petro 3:10: “Dangus su dideliu smarkumu praeis, elementai 
nuo karščio sutirps, o žemė ir ant jos esantieji dalykai bus su
deginti”. Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo pras
mės arba simbolinė kalba. Literinis dangus juk yra Dievo garbės 
sostas, o žemė jo pakojis, žemė yra amžinais žmogaus namais. 
Dievas yra žadėjęs padaryti ją garbingą ir derlingą. <
U »V. RASTO TYRINĖTOJAI

J. Munkant, 165 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

J. JUREVIČIUS

DB. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS l* CHIRURGAS 

WtiMmter Community klinikos 
Modicfaoo direktorius

Chicagos Lietuviy Suvalkiečiu drau-? 
gijos pusmetinis nariu susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio 27 dieną,- 
6 vai. vak. Vyčių salėje, 2455 West 
47th Street. Nariai prašomi dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalu aptarti/ 
Bus ir vaišės. E. Strungys, sekr. j 

-------- * j 
KUN. KUZMINSKAS AIŠKINS *

APIE KRONIKAS ]

tai savaime neužtraukia TSRS 
pilietybės netekimo”, o įstatymo 
8 straipsnis skelbia, kad “asme
niui, kuris yra TSRS pilietis, 
nepripažįstama užsienio valsty
bės pilietybės. Tarybų Sąjunga 
nepripažįsta savo piliečiui dvi
gubas pilietybės. Taip pat natū
ralizacijos būdu įgytos užsienio 
valstybėse pilietybės Tarybų Są
junga nepripažįsta”.

T*Lt 5*2-2727 arba 5*2-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIU LIGOS 

3907 Wm» 10»rd Street 
Volftodoo POflftl SUllttfIBMe

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMGTRISTAS —

2*13 W. 71 St. T*L 737-514?

“contact lenaea’*
Vai. agal rusitarima. Uždaryta tret

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*56 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vai. vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ceadra praktika, spec. MOTERŲ Ilges. 
Ofisee 2*5? WEST 5Vt« SYR3RT 

Tol. PR 8-1223
OFISO VAL.: pint- antrad., tračiai

Sekmadieni, birželio 29 d.' 
tuoj po sumos, 11:30 vai. ryte, < 
darys pranešimą Kun. K. Kuz-J 
minskas, ką tik grįžęs iš Aus-i 
tralijos.

Papasakos apie lietuvių gyve- i

Karo metu Sovietų gen. 
Pranas Petronis vado
vavo rusams tarnaujan
tiems šnipams, o dabar 
pirmininkauja Tėviškės 
draugijai, apmokančiai 

Kapsuko universiteto 
kursus.

Gimtasis Kraštas-’ 1979 m.

Toliau Petronis nemirkčioda- 
nias sako: “Lietuvos Tarybų So
cialistinei Respublikai 1940 m. 
rugpiūčio mėn. 3 d. “laisvanoriš
kai” įsijungus į Tarybų Sąjun
gos sudėtį, jos piliečiai, tuo me
tu gyvenę Lietuvoje, tapo TSRS

eivių problemomis ir jų gyve
nimu”. :

Čia Petronis nesuklydo tvir- 
(tindamas, kad Tarybų S-ga rūpi- 
I naši išeivių gyvenimu, jų turto 
' palikimais, agentų siuntimu ir 
išeivijos skaldymu. Nenusivo
kiančių išeivių visados buvo, 
yra ir bus. j

Taip buvęs laisvosios Lietu
vos kariuomenės auklėtinis, o 
pas okupantą užsitarnavęs net 

i generolo laipsnį, sąmoningai 
j klastoja ir falsifikuoja gražią 
; mūsų tautos istoriją apie “sava- 
norišką'' įsijungimą į Tarybų

; Sąjungos sudėtį.
Trumpai priminkime P. Pet

roniu! apie Lietuvos valstybės 
atsikūrimą, jos santykisu su ko
munistine Soivetų S-ga ir žiau
rų “savanorišką” įsijungimą į 
TSRS sudėtį.

Pirmajam kanii pasibaigus, 
1918 m. sausio 1 d. Sovietų S-ga 
paskelbė Tautų apsisprendimo 
teises.

Lietuvos Taryba, Vilniuje, 
1918 m. vasario 16 d. aktu dekla
ravo, kad atsiskiria nuo Rusijos 
valstybės ir paskelbė atstatanti 
suvereninę, laisvą ir nepriklau
somą Lietuvos Respubliką. Gi tų 
metų lapkričio 11 d. pradėjo' 
veikti Lietuvos vyriausybė. Iki 
nepriklausomybės atstatymo Lie 
tuva buvo atsilikusios carinės 
Rusijos provincija. Atstačiusi 
nepriklausomybę, per palygina
mai trumpą laiką — vos 22 me
tus laisvo gyvenimo — pasiekė 
didelių laimėjimų, kaip ūkio, 
taip ir socialinio gyvenimo sri-

Mažeika G7 Eva ns
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

n.^^Australijoje ir apie KRO t spalio 18 d. 42 nr. 4 psl. patai- viaįt Lietuvos išvykę užsienin 
NIKOS knygų spausdinimą sve- pino pasikalbėjimą su LTSR po 1-940 rugpiūčio mėn. 3 d..

piliečiais”. Tad, remiantis pami- tyse. 1940 m. birželio 15 dieną 
nėtais naujo TSRS pilietybės] okupacija viską sužlugdė, 
•įstatymo straipsniais, visi išėi-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

timomis kalbomis. Kas Sekma- Aukšičausios tarybos prezidiu-i yra Tarybų Sąjungos piliečiai, 
dierų negirdęjo per p. Siuto-pro-d ni0_-nariu ir “Tėviškės” draugi--Į Tarybų .Sąjunga tuos išeivius j 
gramą kun. Kuzminsko kalba jos pirmininku Pranu Petroniu-juridiškai laiko savo piliečiais,- 
ir atsakynes 1 klausimus. Bus• džt iT-ujo' pilietybes įstatymo,!ne tik juos, bet ir jų vaikus, nes
proga išgirsti ir pateikti klausi
mus. Kronikos knygų bus gali
ma vietoje įsigyti

Katalikų Federacijos apskri
ties valdyba kviečia visuomenę 
atsilankyti.

Liet. Katalikę Federacijas 
Apskrities Valdyba

“Liaudies Komisarų” Taryba 
1918 m. rugpiūčio' 29 d. Mask
voje priėmė įsaką Nr. 698, kur 
pasakyta, kad bu v. Rusijos im
perijos su Vokietija bei Austro- 
Vengrija “su tartys dėl Lietuvos- 
Lenkijos 1795 m. padalinimų pa
naikinamos. (Bus daugiau)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

. . . _ ne tik juos, bet ir jų vaikus, nes
kuris okupuotoje Lietuvėje įsi-i įstatymo 11 straipsnis skelbia, 
gaiėjo nuo 1979 m. liepos 1 d. kad “vaikas, kurio abu tėvai jo

e, “G.K.” yra skiria- gimimo metu buvo TSRS pilie
čiai, yra TSRS pilietis, nepri
klausomai šuo to, ar jis gimė 
TSRS teritorijoje, ar už jos ribų. 
Taigi .naujasis TSRS pilietybės 
įstatymas liečia tą lietuvių išei
vijos dalį,, kuri išvyko iš Tary
bų Lietuvos 1941-1945 m. Seno ji 
prieškarinė lietuvių išeivija ir jU| gu normaliai. Padaugėjo chro-

Kaip žinome,
mns kultūrinių ryšių su tautie-1 
čiais, gyvenančiais užsienyje, pa
laiky m ji. J is yra padalinys 
Maskvoje veikiančios “Rodinos” 
draugijos. Pardavinėjamas ir 

------------------- 'okupuotoje Lietuvoje.
• Japonai pradėjo vandenį 

konservuoti skardinėlėse, pana- lie'"ybės į s t atymo straipsniai
šiai kaip Amerikoje konservuo- daugiausia liečia lietuvių išeivi- vaikai niekada .nebuvo ir dabar ’ niškos ligos, širdies ligos, alko-
ja alų ir “minkštuosius” gėri- ją, Petronis taip aškina: jstaty- nėra TSRS piliečiai. Tarybų Są-1 holizmas, protinės ligos, vėžys.

3 -straipsnis skelbia, kad jungos vyriausybė visada nuo- Jos daugeliu atvejų prisideda
“TSRS piliečiai yra asmenys, širdžiai rūpinosi ir rūpinasi iš- nuo rūpesčio ir nedatekliaus.
kurie buvo TSRS piliečiais šio 
įstatymo įsigaliojimo dieną”, 
t.y. 1799 m. liepos 1 d. Įstatymo
5 strai

ja alų ir “minkštuosius^ 
mus. Sako, tokį vandenį patogu 
laikyti šaldytuve namuose ir li
goninėse. Jau supilstė tokio van
dens 340,000 skardinių. Sako, 
jeigu ištiktų žemės drebėjimas 
ar kitokia katastrofa, tai nors

Į klausimą — kokie TSRS pi-

• Dr. M. Harvey Brenner, 
John Hopkins universiteto pro
fesorius, sako, kad yra drama
tiškas ligų padaugėjimas ekono
minių sunkumų laikais, pav. 
kaip infliacija ir nedarbas, 1% 
pakilus nedarbui per 6 metus, 
siekia 37,000 daugiau mirčių, ne-

mo

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
i AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

vhicagM 

Lietuvių 

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

2533 W. 71st Street—------
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

***. * U.
ipsnis skelbia, kad “jeigu Į

ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. fcltadir į laikinai vandens bus atsarga. TSRS^piliėTiš gyvena užsienyje,

pagal Maitazina. The Ace Of Club Sandwiches

fd. WA 5-8063

P ŠILEIKIS. O. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA’ 
Aparatai - Protend Ifed. bar 
dažai. Speciali aeaeihe lO|e*** 
/Arch Support*) tr t t

MOVING
Apdraudė* pedrravdyme* 

tt įvairiu eNfumę.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arbe >7*5994

2886 Weet *trd St. CM<a»e. Wl. 86*24 
Telef.: PReepeet 8-5684

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

P ERK KAUSTYMAI 

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

ŽMONA, SŪNUS ir DUKTĖ 
su šeimomis

Psst . .. looking for a good sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, '"The Bread 
Spread,” on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage «4 
jalapeno pepper process cheese food slice*.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them Fiaste Slack-Ups, a sur$ bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
1-1/2

12 
6 
6

18

cup Miracle Whip 
salad dressing 

white bread slices, 
toasted ** 

ham slices 
tomato slices

I

Mano mylimas vyras

A t A KVIRINAS RUNIMAS 
mirė 15)80 metu kovo mėn. 28 dieną 

ir palaidotas Argentinoje.
Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems 

už šv. Mišių aukas ir pareikštas užuojautas per spaudą 
ir laiškais.

Nuliūdę:

MYKOLAS POCIUS

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Dl. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-lr38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubtic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilb, HL 974-4410

Gyveno 3328 So. Lituanica Avė.

.Mirė 1980 m. birželio 21 <L, 1:20 vai. popiet, sulaukęs 
senatvės. Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: sesers vaikai — Sophie Trumputis, Nlaiy 
Dauginas, Pearl Pepp, Ann Panzika ir Stanley Sprindis bei; 
jų šeimos ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje 
liko du broliai — Jonas ir Aleksandras bei jų šeimos.

Kūnas pašarvotas J. F. Rudinino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Ave., Chicago.

Ketvirtadienį, birželio 2C» d., 8:30 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojant šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. Mykolo Pociaus giminės, draugai ir pažįstami 
nųoširdžįSii kvicČMmx dalyvauti laidotuvėse ir, suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: dukterėčios ir sūnėnai.

Laktolyvių direktorius Jurgis F. Rudminas. Tol. 927-1139

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

RADIJO UlMOS VALANDOJ

—’
‘‘Lietuvos Aida?

—KAZĖ BRAZDtlONYTt

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai vakaro.

Vixw laidom Ii WOPA stotim, 
banga 14P0 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga-

2640 W. 71st Stw< 
Chicago, Illinois 80621 

TaW- 778^*374

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai vak. šeštadieniais rl 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

cupf shredded cabbage 
summer sausage slices 
green pepper rings 
Kraft jalapeiTo pepper 

■tt si ngles pasteurized 
prodess cheese food 

one slice of toast with salad

6
1'2

For each sandwich, 
dressing; top with ham slice, 2 tomato dices, 1/4 cup 
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage slices, 
green pepper ring, cheese food slice and third slice of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with wck* 
6 sandwiches

% 
tpread

Aldone Owkut

7159 S». MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 80*29

K
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SIUTAS NELEIDO PAKLAUSTI
SVARBAUS KLAUSIMO ■ "

A.in. bir; 
pradėta r; 
grama, 
kun. K. 
lienė ir V. Samaška. šį pašnekesį’ K Laukaitis jau nusibodo su 
suorganizavo Katalikų Federa- savo svaisėiojimais apie katedroj 
vijos Chidagos skyrius. A. Gaba-, surengtą minėjimą. Nei spauda, 
lienė priminė Kaiaiikų Federa-1 nei radijas nepaminėjo. Net vys- 
ciją, kuri apjungė parapijines(kupijes leidinys, kuri sleidžia- 
organizadjas, klubus ir akty-j mas kardinolo’ kurijoj, nė vieno 
viai rėmė ALTą, B.\LFą, net iiu žodžio apie tai nepratarė. Tad 

perdaug nesigirkit... ALTos su
kau. K. Kuzminsku, rengtas minėjimas šaunesnis bu- 
leidimb sąjungos pir * vo. Jame dalyvavo organizaci- 
Jis suminėjo Kronikes jos su 13 vėliavų, 1,200,asmenų 
Jie likvidavosi. Dabar ; bažnyčioje ir pilna parapijos sa-

lio 22 d. 8 vjL vak. Suprantama, jie jas paskaitę tu- 
dijo valandėlės pro- ri geresnius davinius, negu NK- 
dandėlės svečiai VI) suteikia. Gal dėl to ir nežy- 

Kuzminskas, Ad. Gaba-hnus leidėjų persekiojimas?
i

VLIKą. šį kartą buvo aiškina
masi su 
Kronikos 
inininku. 
rėmėjus.
įsteigta Kronikų leidimo sąjun-|l. Pakeltos pusiau stiebo vėlia- 

atpalaiduo- vos, sugiedoti himnais, pasaky
tos reikšmingos kalbės.

Kunigas K. Kuzminskas prašė 
Kunigo Ine tik aukų Kronikų išleidimui,' 

K. Kuzminsko Sąjunga leidžia bet ir talkininkų ekspedicijai.1 
knygas. Lietuvių kalba jau išlei
do penkias knygas. Dar šįmet 
išleis po vieną knygą ispanų, 
anglų ir prancūzų kalbomis.

Kronikų leidimas surištas su 
didelėmis išlaidomis. Kronikų 
paskirtis: parodyti, kaip tauta 
kovoja už tikėjimą ir už tautos 
laisvę. Kronikos — pogrindžio 
spauda. Ji informuoja, kaip per
sekiojami katalikai. Pirmas to
mas išleistas 1973 m. spalio 9 d. 
Jo redaktorius -— prof. J. Bra-

ga. Ji turi čarterį ir 
ta nuo mokesčių. Kunigų Vieny
tė leidžia atskirais numeriais ir 
siuntinėja parapijoms.

K. E. APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

e
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Ruošiant namuose balių, la_ 
C f

^>5 bai priteršiamos virtuvės gr:n- 
; dys ir virtuvės stalo staltiesė — 
j klijonka. Norint jas greitai ir

— Antanas Andriulionis iš So. ’ švariai išvalyti, reikia į muiluo- 
Bostono, ALTos, BALFo ir kitų vandenį įpilti truputį žibalo, 
bendriniu organizacijų veikėjas, čia žinomo kerosino vardu. Nau- 
tarp kita taip rašo: “Jau didės-; toki skiedinį, valgių bei 
nės sarmatos nebus nei danguje,! Purv° demes dauS greičiau at- 

! sileidžia.

tą vandenį ir tada skusti. Kad 
kepema žuvis neliptų prie kep
tuvės ar kepimo indo, reikia, 
prieš dedant žuvį, įkeptuvės dug 
rią įbėrti truputį druskos arba 
užbarstyti jos ant kepamos žu
vies. ė

zaitis. Pirmo tomo išparduota i nc' .P£Hlpav.’ ,^ad_^av^9 praneši- i
5,000 egzempliorių., ' finą. s&c^'ųz,-Naujienų

T •’ a • S.r- , , — v . . . • , . .. «, . . . . k A 4 < i vi * '. Lietuvių kalba Kronikų leidė
ju sutiko būti Lojolos universi
tetas. Gera reklama. Kronikos 
siuntinėjamos u n i versitetams, 
bibliotekoms, spaudai, radijui, 
tarptautinėms organizacijoms. 
įGerai Įvertinamos. Vienas vys
kupas padėkos laiške įiž ispanų

prenumeratai O Vis-tas pensfiiinį 
ko linksmas gyvenimas, j k£a įt 
trūksta pinigų. Bet iš po kojų 
dūmai dar rūksta, tad siunčiu 
nors kelis centus dėl alyvo's ma
šinoms patepti. Taip pat siun
čiu visiems nuoširdžius linkėji
mus

9 Jei žuvies žvynai sunkiai 
nuimami, reikia žuvį įkišti į karš

• Jeigu jums tenka dirbti šia 
piomis ar drėgnomis, rankomis 
ir jų oda pleišėja-suskirsta, pa
tartina nakčiai ištrinti ricina- 
castor oil.

sudžiovinti viduje, ne saulėje. 
Vidaus ligoms bej skilvio nega- 
lavimams įpilti porą šaukštų' 
džiovintų spurgų į bonką degti
nės ir po 5 dienų gerti po stikle- | 

dienoje* Žaizdoms 
gydyti 4-5 arbatinius šaukšte
liais spurgų užmergti apie 7 un
cijų butelėlyje degtinės, kuri po 
poros dienų pilama ant žaizdos.

M. Miškinytė

TAILANDE KOVOS 
TEBEVYKSTA 

/

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Tailando kariuomenės vadovy
bės pranešimu, antradienio ko-; 
vo'se žuvo 18 kareivių, gi rasta 
31 vietnamiečio lavonai. Mak: 
Mun kaimo srityje vietnamiečiai 
numušė žvalgybinį malūnsparnį- 
ir žvalgybinį lėktuvą. Sunkiai- 
sužeisti astuoni asmenys. Viet
namo kariuomenė paėmė tris 
Kambodijos pabėgėlių stovyklas 
su apie 70,000 asmenų. Jų tarpe į 
yra apie 500 sužeistų.

JAV ir Kinija yra pažadėju
sios ginti Tailando teritorijos 
neliečiamybę.

ATOSTOGAUTOJAI!

ESTATE
Hamnl, lomi — Pi rds vi m 
RE/hL ESTATE FOR SALE

_ Namai, lami — Pardavlnwi 
REAL ESTATE FOR SALK

PASKALOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. 3 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas c

2212 W. Cermak Road Chicago, M Tel. Virginia 7-774}

BUTŲ NUOMAVIMAS
« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su/ 
namu ir įrengimais Marquette Parko 

rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDIKTS prie 68-tos ir

nikus primena katakombų lai
kus. Išties, Kro'nikos pralenkia 
knygnešių laikus.

Buvo ir klausimų: Ar nega
lėtų tą darbą remti mūsų cent
rinės organizacijos? Viena mo
teris į tą kitu klausimu atsakė: 
Kaip Bendruomenė rems, jeigu 
pirmininko duktė lankėsi okup. 
Lietuvoje... šlutas išjungė, nes 
klausimas ne vieloje.

Viena pagyvenusi katalikė, 
skaitanti Kronikas, norėjo suži
noti, ar teisybė, kad vienas jau
nas .kunigas ir frontininkų va
das pareikalavo iš kunigo Kuz . 
minskb atiduoti jiems visus 
Kronikų skaitytųjų adresus, ban
ko knygutes ir pinigus. Ar tai 
paleistas gandas, ar tikras”ateb 
tikimas? Bet šlutas šiais mote
riškei išjungė telefoną.

Vienas asmuo įtaigojo, kad 
komunistai žiną apie Kronikas.

ja dėl saugumo. Popiežiaus ke- 
lionė prasidės birželio 30 d. ir 
tęsis 10 dienų.

— Londono ir apylinkių lietu- 
Dėkui už laišką jr yiai _gaiisiaLjdalyvaus. pavergt-^

(Lutų ruošiamoje Laisvės Olim- 
.. I piadoje liepos 4-6 d. Toronte.

Platinami loterijos ir įvairių ren
giniu bilietai.

: i
Į — Glorija Nešukaitytė, stalo 

•! teniso žvaigždė Kanadoje, daly- 
jvaus JAV atvirose stalo teniso 

>ta, atsiuntė $5 auka. Toš'P™'"^ P12'110 Pabai8°le

88 auką.
-- V. Paliulis iš Barre, Mass., 

išvyko į Gansevoort, New York. 
Dėkui už ankstyvą prenumera
tos pratęsimą ir už 85 auką.

— Justinas Šidlauskas iš Mar-;
quette Parko, pratęsdamas pre-: 
nuinera^,v------s----- , „r_____ .. m.. . . . .... -bort Worth, Texas,apylinkes tautietis užsisakė Nau
jienas vieneriems metams ir įtei
kė 8- už kalendorių, bet pavar-.Tarot Card Readings. Saturday 
dės prašė neskelbti. Dėkui už ij to 5 no appointment neces- 
aukas ir už dėmesį. Jsary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.

i e Fflst'STATE St., Rmjl717. Mes kai-— Justinas Budrys isr-i • barns lietuviškai. 782-3/77 orChicago apsigyveno Hammond, .
r i A i • * njciiicvo 92o-8392. Professional MemberInd. Dėkui uz penkinę, atsiųstą ., ... L j <American Federation of Astro-keiciant adresą. < zv. .. pgers. (Pr.)

—- Arkivysk. Paulius Marciri-; 
kus iš Vatikano buvo nuvykęs į.. 
Braziliją aptarti popiežiaus Jono 
Pauliaus II kelionę po kraštą ir. 
susitarti su valdžia bei savival
dybėmis ir Bažnyčios hierarchi-

Horoscopes or Astrologies

• Skelbimuose bei etiketėse 
yra žymima, kad produktas yra 
organiškas ar natūralūs. Orga
nic reiškia, kad produktas yra 
išaugintas be kenkėjus naikinan 
čių chemikalu jr be cheminių 
trąšų. Natural reiškia, kad pro- 
duktan nėra dėta konservavimo 
chemikalų bei kitokių priemai
šų, taip pat, kad produktas ma
žiausiai paliestas gamybos pro
ceso. Tačiau atsirado etikečių 
ant prekių, kurios nieko bendro 
su organiškumų ar naturalumu 
neturi. Apie tai rašo Consumer 
Report žurnalas liepos numery
je.

I

e Kalbant apie organinius ir 
natūralius produktus, prisimin
tina naminiai vaistai, kuriais r 
mūsų senoliai gydydavo įvairias 
ligas. Vienas iš tokių vaistų yra 
beržinė- Anksti pavasarį, prieš 
beržams sprogstant, reikia pri-1 
rinkti beržo spurgelių, kuriuos*

MARIJA N0REIKIEN3

I 2683 West 69th SU, Chicago, d- W629 « TeL WA M7g7

MAISTAS K EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

HL 60629. — TeL W >-2717

tai afiji

Everyone has chain fever and we've 
got the selection and prices to prove it.

All styles... ail widths and 
lengths...all great value and all 

in14kgoldfomtltafy.
40% off

TAUPYKITE PIRKDAMI IS
FABRIKO ’ SANDĖLIŲ

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 29 D., NUO 8 VAL. RYTO .
IKI 4 VAL. POPIET

14k Gold Charms — 30% off
14k Gold Earings — 30% off 

14k & 18k Religious Medals — 30% off

Specialus išpardavimas vasaros metui
• SPECIALŪS BARGENAI BUVUSIO IŠPARDAVIMO
• TRUMPOS IR ŠILTOS SUKNELĖS — tik $2.50.
• DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS
• NAILONO IR BOVELNOS įvairių dydžių švarkeliai 

— $2.
• KELNAITĖS IR BIKINI — 50 ir 60 centų.
• CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS

IR KITA
Nauja vieta antroje gatvės pusėje:

HAIL Beauty Supply, Inc.
3221 W. 63rd Ši —f? •

1033 W. VAN BUREN STREET 
PRANEiKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS 

Didelė automobiliams aikštė veltui

Siūlome. vasarą praleisti sau- į Maplewood. Labai tinką-giminingoms 
I lėtoje Floridoje, gražioje Trea- j šeimoms.
1 sure Island Efficiency, vienas ar • • MŪRINIS BUNGALOW Brighton

I Parke, 15 metu. Reikia skubiai par- du miegamieji, virtuves, vonios duoti.’taukšta' kaina.
ar dušas, su baldais ir kitais pa
togumais, šildymo-šaldymo sis
tema, spalvota televizija kiek
viename bute. Galima išnuomoti i 
metams arba bet kuriam laikui. J 
Vasaros metu didelė nuolaida. 
Laivų prieplauka. Galimybė iš
plaukti su buriniu laivu į Mek
sikos įlanką.

iArti restoranai, valgyklos, 
“kfatitūves-ir apsipirkimo cent
ras. Švarus balto smėlio paplūdi
mys, maudymasis ir kiti malo-j 
numai. šeimyninė nuotaika, di-} 
dėlė aikštė automobiliams pa
statyti.

Dėl informacijos ar rezervaci-| 
jos rašyti ar skambinti: EI Rey *

ŠIMAITIS REALTY
Notary’ Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

NDGHBORHCCD
‘ REALTY GROUP

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

— El Nor Efficiency Apartment, | nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
240 108tr Ave., Treasure Island Į savybę Chicagoje ar bet kur( 
Florida 33706. Telefonas: (813) į Amerikoje, prašome skambinti 
363-9832 ar (813) 367-2177. j ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui. Į
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Teir767-0600 
independently owned and operated

Kalbame lietuviškai, prašyti 
Rasa-Terry.

Atsiųsta paminėti

SKAUTŲ AIDAS, leidžia Lie- 
tuviu Skautų Sąjungos Tarybos 
Pirmi j a, vyr. redaktorius Juozas 
Toliušis, balandžio numeris gau
tas praeitą savaitę, šie metai 
yra paskelbti Jaunųjų vadovų 
metais, šis numeris yra skirtas 
mažiausio vieneto — skilties — 
veiklai bei skautavimui skiltyje 
Apie tą sistemą rašo Gintaras 
Plačas. Yra įdomių nuotraukų iš 
veiklos skiltyse bei sąjungoje. 
Nežinantiems verta susipažinti. 
Atskiras numeris kainuoja 50 
centų, metinė prenumerata 85. 
Administratorė yra Malvina Jo
nikienė, 6346 Sd. Washtenaw 
Ave., Chicago, IL 60529.

— Antradienį pradėjo dvieju 
dienų visuotinį streiką Salvado
ro darbo unijos San Salvadoro 
mieste. Streikas nukreiptas prieš 
valdančią chuntą. Kaimyniniame 
Hondūre 40 kunigų pakaltino 
chuntą už nužudymą 600 ūki
ninkų, tačiau Salvadoro nacio 
nalinė gvardija tvirtina, kad jų 
pareiškimas yra absbliučiai ne
teisingas.

• Luis Alberto Machado, Ve- 
nezuelos advokatas sako, jeigu 
vaikai- gimsta sveiki ir norma
lūs, būna talentingi. Jis netikS 
į super talentą. Kiekvienas žmo
gus nuo gimimo dienos yra po
tencialus genijus. Tik reikia žmo 
gų išauklėti būti žmogumi, o 
ne gyvuliu. Mąchado pakaltina 
švietimo sistemas kaip krimina
liniu nusikaltimu. Vietoje vaiką 

! padaryti kūrybingu, padaro ma
žiau kūrybingų^ Jis nurodo, kad 
džiunglių indėno vaiką vienas, 
japonas muzikas išmokė smui-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. . 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ;

4514 S. Taiman Avė, 
Tel. 927-3559 5

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

. Kreiptis: .. -
A.LAUKAI1I3 i

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

I GENERAL REMODELINQ
• Alumin, langai, durys,medžio— 
apmušimai. ♦ Staliaus darbai, ęė- 

_ mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION - 
7152 So. Kedzie Avenuė 

TeL 776-8505

A. TVER AS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą į 
ir kitus kraštus I

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

PRIE LITHUANIAN PLAZA 
COURT IR CAMPBELL mūri
nis 6 butų. Geras investavimui. 
Tik 8“5,000.

VAINA REALTY 
Tel. 925-6565

4 "*■ 1,1 “ ■ 1 <
K iIM XUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blanketV

HOMEOWNERS POLICY

PROGA BIZNIERIUI
Edwardsburg, Mich., Highway 62 ir 
Elkhard Rd. kampas, savininkas par
duoda du akrus su 3 dideliais namais: 
krautuvės pastatas ir du namai po du 
butus, didelė daržinė ir darbui gara
žas. $155,000. •

Tel. (616) 663-2986

MARQUETTE PARKE
Parduodamas beveik naujas 5*,£ kam
barių mūrinis bungalow sū 3 miega
mais, įrengtu pilnu beismantu, 
mašinos garažu. Centralinis oro vėsi
nimas, daug visokių įrengimų bei 
priedų.

O’ROURKE REALTORS 
TeL 776-8855

SAVININKAS parduoda 6 butų, 
mūrinį namą Bridgeporte. šildy-, 
mas Radiatoriais. Geros pajamos. I 
Kaina prieinama. Prie 32-ros ir 
Morgan. . Skambinti 778-4690 :

CONSTRUCTION & REMODELING
— Statyba ir remontai —

J.;D ELECTRIC
New construction & remodeling. 100 
amp. services, 220 v. comm. & res. 
Immediate service, quality work, rea

sonable rates, free estimates.
Licensed — Bonded — Insured

482-3130, anytime

— Kongreso komitetas leis vy
riausybei teikti maistą Angolos 
maištininkams, siekiantiems de
mokratinės santvarkos.

F. Zapolis, Agent 
8208(4 W. 95th St 
Everg. Perk, III, 
60642, - 424-8654 1

Stated Farm Fire aintf Casualty Cfrnpanyx

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS i 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 We»t 63rd Street

Chicago, UI- 60629

DENTURE WEARERS
j : ' A major 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

I CHICAL w ILL Thu«da)rt JipH 1WQ




