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SOVIETŲ SĄJUNGA KRITIKUOJA 
JAV APSIGINKLAVIMO POLITIKĄ

SKUBI SOVIETŲ REAKCIJA Į VALSTYBĖS 
IR GYNYBOS SEKRETORIŲ PAREIŠKIMUS

MASKVA. — Valstybės sek
retorius Aleksandras Haig Jr. 
kalbėjo antradienį New Yorke 
Užsienio politikos draugijos na
riams apie Amerikos užsienio 
politiką ir apsiginklavimą. Tarp 
kita jis pareiškė, kad Sovietai 
nesupranta - ar nenori suprasti 
Amerikos politikos pasikeitimo 
ir”tuos pasikeitimus savaip aiš-. 
kiną. Taip pat antradienį Gyny
bos sekretorius Caspar W. Wein
berger kalbėjo Gynybos institu
te apie derybas su Sovietų Są
junga, ’kurių metu.pastaroji ap
siginklavo ir tuo pralenkė Ame
riką. Dabar dėl taikos palaiky
mo skubiai reikia ginkluotis ir 
išlaikyti jėgų balansą.

i Į sekretorių Haig if Weisber- 
ger kalbas labai skubiai reagavo 
Sovietų Sąjunga. Oficiali žinių 
agentūra TASS trečiadienį sek-

AMERIKOS KARYS ŠNI
PINĖJO SOVIETAMS

JACKSONVILLE, Florida. — 
Jacksonville Beach, savo -tėvu 
namuose, areštuotas buvęs JAV 
armijos karys Joseph George 
Helmich ir pakaltintas šnipinė
jimu Sovietų Sąjungai. Joseph 
Helmich Vietnamo karo metu 
tarnavo Warrant karininku Ar
mijos ryšių korpuse ir .pardavė 
Sovietų agentams sudėtingą ir 
labai slapta kodų teletipą >su 
slaptomis operavimo informaci
jomis. Nuo 1963 iki 1980 metų 
jis gavo. $131,000 ir Sovietų ar- 
mijos garbes pulkininko laipsnį 
vėlesniam atlyginimui.

Kvotą prieš J. G. Helmich ve
dė FBI. JAV prokuroras jį pa
kaltino 3 šnipinėjimo ir vienu 
konspiracijos atveju. Jo suteikta

Sekmadieni, liepos 19 d., 8 vaL popiet, Amerikos Legiono 271 postas ruošia Dariaus ir Girėno L 
48 merų skridimo sukakties minėjimą Marquette Parke, prie 67 ir California gatvių sankryžos.

■ baltinimū, o karinių jėgų stiįmi- 
nimą, kartu ieškant susitarimo 
dėl ginklų kontrolės, laiko juo
kingu dalyku. Kalba esanti - pil
na neaiškumų ir. bendrybių, sie
kianti paveikti; žmonių nuomo
nę, nepalankią apsiginklavimui. 
TASS, pavadino ąbstn:d8,į kad 
stiprios karinės pajęgds< padės 
išlaikyti ta4uį.. Teh'į^oji'pat tei
giama, kad tik-abiėį^/kfaalų vie
nodas apsigihk^įriias^galrvę&ti 
į taiką ic tąįryra - įgyvendinta 
1979 m. Sdviėtū ir . Amerikos 
strateginių^ ginklų apribųjimę 
sutartyje, .kurią WaShingtonąs 
atsisako tvirtinti, o vietoj to pta- 
dėjtf 'ginklų -lenktynes. •

Sekr. ' Weinbergerio kalba-pa
vadino kvietimu karan sū-Sovie
tų Sąjunga. Tėn: pąt i^hrtina- 
ma, . kad Gynybds. sekretorius 
netiesiogiai prisipažino, jog Ame
rika pradėjo apsiginklavimo 
lenktynes, kurios sudaro pavojų 
visam pasauliui?

Vakarų; diplomatai TASSo 
puolimus "ir komentarus laiko 
nukreiptais į tuos vakariečius, 
kurie pageidauja JAV ir Sovietų 
Sąjungos derybų dėl apsiginkla
vimo kontrolės. Vienaip ar ki
taip sekr. Haig ir sekr. Weinber- 
gėris pataikė Sovietų Sąjungai 
į skaudžią vietą.

yra labai svarbi. Tikrumoje Šo^ 
vietai žinojo JAV armijUs pa
slaptis, perduotas šifruotais pra
nešimai'’.

Helmich kariuomenėje tarna
vo mMf:Į963:įki 1966 m^^Jam 
gresią^mįrties ^aiismė.
tas yra pusefeg/ŠĮ^cno

—-ila^a^isėtls valstijos į^OO

gė s&ė^^fn^rfinokėtų algų.

—: Irano .^valdžios 'policiją su
ėmė. dar 141 žmogų ir atiduos 
juos skubia’rn teismui. Jie buvo 
Banį Sadr šalininkai.

— Širdies ligosiu: vėžys yra 
pačic£s pavojingiausios ameri
kiečiams. - i

— Atlanto ekspedicija rengia
si nuteisti stiprų laivelį, kad spe
cialistai galėtų savo akimis ap
žiūrėti Atlanto dugne gulintį ta
riama “Titanic” laiva.

— Iš okupuotos Lietuvos bir
želio mėnesį' Romoje lankėsi 
vyskupai Povilonis ir Krikš
čiūnas.

-— Prie Sovietų sienos JAV 
įrengtose ’ radaro bazėse kinie
čiai seka' Raudonosios armijos 
judėjimą.

KALENDORĖLIS
v- . i .

Liepos 17: Aleksas, Utenė, Va- 
libutas, Tautginas,

Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:22,
Oras debesuotas ,gali lyti.

Sekretorių A. Haig labai ašt
riai kritikuoja žinių agen
tūra Tass. Rusai nenori nie
kam leisti tikrinti ginklų, to
dėl ir tvirtina, kad sekreto

riaus pasiūlymas esąs 
nepraktiškas.

RAELI, UŽMUŠĖ TRIS ŽYDUS
IZRAELIS PAREIŠKĖ, KAD Už PALEISTAS RAKETAS 

PALESTINIEČIAI BUS SKAUDŽIAI BAUDŽIAMI
^J^RUŽĄLĖ, Izraelis. — Trė- 

j^ącĮįenio rytą iš pietų Libano 
.palestiniečiai paleido daugiau 
WegUglpO raketų į Izraelio pasie
nyje esančius miestelius,’ ūkius 

i ir Apgyventas vietas. Toks dide
lis apšaudymas buvo visai neti
kėtas. Izraelitai nieko' apie tai 
nežinojo ir nebuvo pasiruošę. 
Užtruko, kol Izraelio artilerija 
susigaudę ir apšaudė palestinie
čių artilerijos lizdus.

Palestiniečiai pataikė į pasie
nyje apgyventus namus ir už
mušė tris Naharijos gyventojus, 
o 11 sunkiai sužeidė. Jie išvežti 
į ligonines. Kelios raketos patai
kė į Kirijat šemona vietovę, 
kur buvo sužeisti du įgyvento j ai. 
Raketos pataikė į kitas žydų ap
gyventas vietas, sukėlė gaisrus.

Izraelio lakūnai keršys 
palestiniečiams

Palestiniečių radijas prisipa
žino, kad tai yra jų darbas. Pa
lestiniečiai pasigyrė, kad jie at
silygino Izraeliui už paskutinių 
keturių dienų apšaudymus Sido- 
no ir Daburo srityse; Izraelio 
lakūnai ten išgriovė keliąs pa
lestiniečių dirbtuves. * ®

Izraelio ’ aviacijos vadovybė 
praneša, kad palestiniečiai netu
ri teisės laikyti savo karo jėgų 
’^raęlio pasienyje, iki Litanijos 
upės. Jungtinių Tautų įvairių 
valstybių karo jėgos privalo sau
goti pasienio zoną ir garantuoti 
saugumą, bet šios karų jėgos 
nepajėgia suvaldyti palestinie
čių.- ’

Naharijos kurortinio miesto 
policijos vadas pareiškė, kad vie
nas palestiniečių paleistas šovi
ny s. sprogo gatvėje prie rinkos. 
Jis sužeidė daugelį gatvėje bu
vusių žmonių. Izraelis labai pa
sipiktino šitokiu beginklių pasie
niui gyventojų užpuolimu.. Dalis 
palestiniečių šovinių sprogo lau
kuose. ' , ~ t

vatikanui reikia
$26 MILIJONŲ '•

ROMA, Italija. — Praeitą sa

vaitę buvo paskelbta, kad Vati
kanas pergyvena finansinę kri- 

j zę, kurios pašalinimui reikėsią; 
į nuo 25 iki 30 milijonų doleriui 
i Vatikano vadovybė sukvietė 
:15 kardinolų ir? , specialistus.’ 

LONDONAS, Anglija — Liver- klausimui nustatyti.“ Jie: posė- 
poolyje ir Manchesteryje jau ap- džiavo, viską apskaičiavo ir prį' 
rimo jaunuolių peštynės su britų ėjo išvadas, kad Romos Kurija; 
policija,, bet trečiadienį jos buvo katalikų bažnyčios vadovybė, šį- 
tęsiamos pačiame Londone, met turės $26 milijonų dofeicitą^ 
B'rixtono apylinkėje. j Vatikane yra daug įvairių.

Britų policija jau turi gėrės- įstaigų, kurių išlaikymas yra eti
nę patirtį; pastoja kelią organi- delis darbas. Bus. bandomą Į jų 
zuotai, išmoko sustabdyti pir- veiklą kaip .nors geriau suderin- 
muc'sius vaikėzų smūgius ir ne- ii, kad jų -.išlaiky’mas nebūtų 
leidžia padaryti tiek žalos. Tre- toks išlaidingas. Vatikanas taip 
čiadienį, vos neramumas prasi- pat kreipsis į Vakarų Vokietijos 
dėjus, policininkai kelis jaunuo- ir JAV turtingesnes bendruome- 
lius nuginklavo, įkišo į policijos nes, prašydamas didesnės finaii- 
automobilius, tai kiti išlakstė, sinės paramos.
Tuo maištas pasibaigė. Jaunuo-, Popiežius šiuo- laiku dar yra 
liai tik spėjo kelias plytas nu-, ligoninėje. Kada bus iš jos pa
mesti. j teistas, ir jis bandys prisidėti

■ prie šios Vatikano ekonominės 
Vynausvbė šuruošė specialius > . , __ „J r krizes išsprendimo.

teismus maištaujantiems jau
nuoliams teisti. Jie turės po’ ke-1 
lis mėnesius padirbėti kasimo ir; 
s-tatybos darbudse. Pradžioj ma-Į j 
nyta, kad riaušes organizuodavo-; 
juodaodžiai. Ijet dabar aiškėja,^ 
kad tai vra baltaodžiu darbas, i •/ ■ • , *

LONDONE TĘSIAMOS
PEŠTYNĖS GATVĖSE

LONDONAS, Anglija

KALIFORNIJOS EKONOMINĖ 
PADĖTIS PAVOJUJE !

■ i ; ' ' ' J
LOS GATOS, Cal. (AP). —Į 

Kalifornijos gubernatorius Ed- 
mund G. Brdwn Jr. trečiadienį 
prašė prez. Rėaganą paskelbti 
Iris apskrilis nelaimės nusiaubę 
tomis dėl daugybės Viduržemio • 
vaisių muselių. Laiške rašoma,' 
kad izoliacija Kalifornijos vai-( 
siams grasina $14 bilijonų nuos
toliu. Trijose apskrityse muse-j
tes jau P3.larė M.2 mil,jono! _ gu<)a
nuostolid. , |r^o atOminę jėgainę, buvo per.

Tikrumoje kova su muselė- ’ dažyti-Jįprd^nO lėktuvų spalva, o 
mis, atvežtomis iš Havajų, pra- * Izraelio tekūnai tarpusavy kate 
sidėjo prieš 13 mėnesių. Dabar bejosi arabiškai. ■ 
naiidojamąs Malathion chemika
las purškia m as lėktuvais ir ma

CIA ĮSTAIGOJE JAU
ČIAMA ATVANGA

LANGLEY, Va.— CIA vyriau
sioje būstinėje, atsistatydinus 
direktoriaus pavaduotojui Max 
Hugel, žymiai pagerėjo nuotai
kos. Jis buvo paskirtas ČIA ope
racijų prižiūrėtoju. Visi tarnau 
tojai jautė, jog kažkas su 
yra netvarkoje. Paprastai 
tarnautojai yra tikrinami 
mėnesius, 6 Hugel' praėjo 
mažiau kaip savaitę.
. Paskyrimas ilgamečių tamaU; 
tojo John Stein operacijų prie,1 
žiūros pareigūnu susilaukė vi
suotinio pagyrimo, nes nėra pa
keitimo patyrimui. •

RUSAI BANDĖ LENKIJOJ IŠVENGTI 
REFORMŲ, BET NEPAJĖGS

IŠMESTAS BUV. PREMJERAS BABIUCH, DARBO MINTS- 
TERIS ŠYDLAK, SEKRETORIUS ZANDAROWSKI

VARŠUVA.— Lenkijos komu---- ——c^===^rr^^-=~^===^

nistų partijos suvažiavimas, at
vykusioms Sovietų atstovams 
dalyvaujant,'apsvarstė ir nutarė 
viešai pasmerkti buvusį lenkų 
komunistų'partijos pirmąjį sek
retorių Edvardą Gierėką, pa
smerkti kraštą prie bankroto ve
dusią politiką, priskolinusią bi
lijonus -dolerių ir sunaudojusią 
arba sugadinusią pirktas vertin 
gas mašinas, maistą 
gėrybes.

Į Gierekas ne vienas 
Į gyveno. Jis nebuvo 
j riausybės narys, bet visi ministe- 
• riai buvo priversti vykdyti par

tijos sekretoriaus .įsakymus. Iš
mestas iš ko'munistų partijos 
buvęs premjeras ^-Edvardas Ba- 
biuchas, kuris Giereko įsaky 
mus perduodavo" kabineto na
riams?

Iš kopiunistų partijos buvo iš 
mestas'irgpremjer o; pavaduoto 
jas Tadas Puka. Jis buvo nuvy
kęs į Dancigą tartis su sustreiks 
vusiais Lėnina dirbtuvių darbi 
ninkais, bet-su. juo Yišai nęnotrė 
jo kalbėti. V'^iau į* Dancigą tu 

<vėjo- važųipti vicepremjeras Ja 
iieLškis^ktttis; priėmė visus Le- 
Veko .yiilensos’ pareikštus reika 
lavimus:’ Ju tarpe buvo didesnė 
ilgose leidimas darbininkams 
suorganizuotu unijas be komu 
nsttj/kbntrolės, leidimas Danei 
’ė pastatyti pamisklą 1979 me 
tais Gomulkos nušautiems- lai vi 
štaty’bos darbininkams. Gierekas 
pavarė’Goniulką už darbrninki 
šaudymą,- b dabar pats Giėreka: 
buvo įsakęs paruošti pulką ka
reivių į Dancigą tvarkai įvesti 
bet štabo viršininkas pranešė 
Gierėkui, kad lenkų kariai ne 
š.audys, į lenkus darbininkus. 
'IHiia'Gierekas atsistatydino, o 
dabar visai išmestas Iš partijos

Trečiadienio naktį lenkų ko
munistų suvažiavimas taip pa' 
išmetė iš partijos buvusį darbo 
ministerį Jan šydlaką, neatkrei 
pušį daugiau dėmesio į teisingus * kad Kania turėjo gerai suorga- 
darbininkų reikalavimus ir tuo nizavęs partijos suvažiavimą.

VIKTORAS GALECKAS 
VYKSTA ŠKOTUON

Viktoras Galeckas, tarnavęs 
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenėje, ilgus metus gyve
nęs Argentinoje, Buenos Aires 
mieste, o paskutiniu dešimtme
čiu gyvenęs Chicagoje, Brighton 
Parke, įsitraukė į Amerikos lie
tuvių gyvenimą. Jis yra labai 
pastabus keliautojas. Parašė 
Įdomių žinių apie Suvalkų tri
kampyje gyvenančius lietuvius.

Dabar jau atsirado proga nu
vykti į Škotiją. Jis liepos 21 d. 
išskris į Škotiją, apsistos Glas- 
govo mieste, kur yra keli jo gi
minaičiai. Jis pasimatys su sa
vo giminėmis ir senais pažįsta
mais, o kai vėl grįš į Brighton 
Parką, tai visiems čikagiečiams 
papasakos, ką jis ten įdomaus 

’pamatė.^

tų-visuomeninio ir ūkio gyveni
mų suirutės.

Išmesta^ iš komunistų parti
jos ir buvęs propagandos minis- 
teris Jerzy LukašėviČ, kuris vis; 
"aiką niekus pasakojo darbinin
kams apie komunistinės Siste
mos grožybes, kvietė dar truputį 
pakentėti, bet pats kiekvieną 
licną su draugais valgydavo ge
riausiuose Vaęšuvos restoranuo
se, prie stalo niekad nepakvies- 
lamas badaujančių arba ištiso
mis savaitėmis mėsos negaunam 
?ių darbininkų.

Iš partijos išmestas ir Zdzislav 
Zandarovski, buvęs Centro ko
miteto sekretorius. Jis visuomet 
labai gražiai užrašydavo Centro 
komiteto nutarimus į protokolų 
knygas. Jis buvd artimas Giere- 
ko draugas, o dabar jau išmes
tas iš komunistų partijos. Gro- 
myka buvo pataręs nemesti bu
vusiu ministeriu. Aiškiai matvti, *• ± * *

i

juo 
ČIA 
tris 
per

« Vis daugiau lenkų atbėga
Kap. Darius, pasiruošęs skristi per Atlantu, prisikrovė 

daug degalų ir laukė gero oro pakilti.
lūnsparniais. Trečiadienį prasi- į Austriją ir prašo politines 
dėjo didesnio pobūdžio akcija. *'1 globos. v
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IGNAS SERAPINAS

JAUNIMO VASAROS STOVYKLOS - 
GYVENIMO MOKYKLOS DALIS

Žmogaus gyvenimai yra di
džioji mokykla. Ji prasideda ant 
motinos rankų. Svarbieji auklė
jimo pagrindai padedami tėvų 
namuose. Čia susiformuoja jau
no žmogaus gyvenimo kryptis 
teigiama ar neigiama linkme.

Mokyklos suole iš mokytojų 
įgyjamos teoretinės žinios būsi
mam vienokiam ar kitokiam pro 
tęsiniam pasiruošimui. Nepri
klausomoje Lietuvoje šalia mo
kymo . lygiagrečiai mokiniams 
buvo teiKiamas ir idealistinis 
auklėjimas. Okupuotoje Lietu 
voje dabar vietoje idealistmio- 
pnevarta yra brukamas mate- 
rialistinis-komunistinis auklėji
mas.

Siame krašte auklėjimas iš 
mokyklos tapo visai išguitas: 
vykdomas tik mokymas (tea
ching), o mokmas apgaulingai 
pridengtas auklėjimo (educa
ting) vardu. Tuo būdu jaunam 
žmogui atimtas iš rankų savųjų 
poelgių kontrolės vairas ir už 
poelgius priklausantis atsako
mybės jausmas.

Žmogaus mokymasis nesibai
gia mokyklos suole — jis tęsiasi 
per visas jo gyvenimo dienas. 
Tas jo mokymasis yra šakotas ir 
įvairus. Šalia mokyklos ir po mo 
nykios jauną žmogų toliau for
muoja, įtaigauja, lanksto ir šli
fuoja ideologinės bei visuome- 
ginės organizacijos—skautai ir 
mos vasaros stovyklos.

Čia noriu kiek staptelėti prie 
jaunimo stovyklų ir jų atlieka
mo vaidmens jauno žmogaus da
barčiai ir ateičiai. Aišku, to 
vaidmens pagrindiniai lėmėjai 
yra stovyklų vadovai, vykdą sa
vo organizacijų nustatytą auklė
jimo bei atitinkamos veiklos li
niją.

Išeivijoje dabar kiekvieną vasa 
ra (o kai kur ir žiemą) stovyk
las jaunimui ruošia dvi ideolo
ginės organizacijos — skaitai ir 
ateitininkai. Skautai yra įsipa
reigoję tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir padėti artimui, o ateitininkai 
— viską atnaujinti Kristuje ir vi
sur liudyti Kristų ir Tautą.

Tai kilnūs ir gražūs įsiparei
gojimai. atsivežti iš neprikiau 
somos Lietuvos. Jei laisvoje ir 
nepriklausomoje Tėvynėje gy
venant jie buvo didžiai svarbūs 
ir reikšmingai, tai atsidūrus 
mums svetimuose kraštuose, kur 
šių organizacijų tikslams žalin
gosios įtakos nepalyginamai di
desnės ir pavojingesnės, tai ati
tinkamai ir anų įsipareigojimų 
vykdymas turėtų būti rūpestin. 
gesnis bei reiklesnis. Šią mintį 
išleidus iš akių, abiejų anų or
ganizacijų jas atestuojantis pas
kirties tapatumas liktų tik for
ma — be kilnios idėjos, be dva
sios.

Apgailestaudami turime pri- 
nožinti. kad ultra-liberalrstinė, 
lietuviams svetima. įtaka jau se
nokai ėmė skverbtis į skautų bei 
ateitininkų organizacijų vidų. 
Kelią pavojingoms baciloms čia 
veistis atidarė kai kurie klastin
gi ir veržlūs tų organizacijų va

do vai po naujovių puoselėjimo 
priedanga.

čia keliami apgailėtini reiški
niai nėra tik tuščios prielaidos. 
Tuos reiškinius lydi susirūpini
mą kelią pavyzdžiai. — Iškėlę 
dešinę ranką ir bučiuodami Lie
tuvos trispalvę vėliavą šių orga
nizacijų nariai yra davę priesai- 
kinį pasižadėjimą. Skautai pasi
žadėjo tarnauti Dievui, Tėvy
nei Lietuvai, padėti artimui, bū
ti pavyzdžiu jaunesniesiems. 
Jie kartu pasižada sąžiningai at
likti visas savo pareigas, užde
damas lietuviui ir krišcioniui; 
iie įsipareigoja būti dori, tau
rūs, tiesiakalbiai, vengią melo, 
šmeižto ir apgaulės. — Ateiti
ninkai pasižada visus savo žo
džius ir veiksmus derinti su Kris 
taus mokslo reikalavimais, aplin
kos blogį savo kilniu pavyzdžiu 
versti gėriu, būti pavyzdingu
Lietuvos sūnum, dukra. Kiek
vienu atveju drąsiai ir ištikimai 
liudyti Kristų ir Tautą."

Kaip matome, įsipareigojimai 
dideli ir atsakomybė dėl jų ište
sėjimo taip pat didelė. Priesaika 
nėra juokų darbas. — O kaip su 
tų įsipareigojimų vykdymu vie
nų ir kitų elgiamasi tikrovėje? 
—Jų vykdymas ar laužymas prie 
šaky stovinčiųjų yra užkrečian
tis pavyzdys jaunesniesiems. Juk 
žodžiai tik paragina, o pavyz
džiai patraukia.

Tiesa, stovyklose mūsų jau
nuoliai išmoksta daug gyvenimo 
ateičiai naudingų dalykų: punk
tualumo, drausmingumo, tvar
kingumo. atliekamo be mamos 
paslaugos, kai kurių specialy
bių. būsimam visuomenininam 
darbui reikalingų elementarių
jų pradmenų, lietuviškų dainų, 
gal dar kiek lietuviškojo žody
no pagerinimo (žinoma, jei pa
tys stovyklos jaunieji vadovai 
šioje srityje yra pranašesni ir 
lietuvybės reikaluose sąmonin- j 
gesni) ir dar kai ko daugiau.

Tačiau šie visi praktiškieji įgū
džiai, gauti jaunimo stovyklose, 
neįrikiuoti į skautų ir ateitinin- 
kų tiesioginį priesaikinį pasiža
dėjimą, kuriame vienos ir ant
ros ideologinės organizacijos iš
ryškinta tauraus lietuvio patrio-
to, pavyzdingo krikščionio ir so
cialaus, visais atžvilgiais doro 
žmogaus sviesus paveikslas. — 
Turint prieš akis pavergtos mū
sų tautos okupuotoje Lietuvoje 
fizinį ir dvasinį naikinimą, tau
rių, šviesių ir patrauklų pavyz
dį teikiančių asmenybių ugdy į 
mas yra šventa šių ideologinių Į 
organizacijų pareiga-

Mūsų liaudies išmintis sako, 
kad aklas aklo netoli tenuves— 
greičiau abu balon įklampos. — 
Todėl, norint išugdyti taurų ir 
dorą krikščionį, sąmoningą pat
riotą lietuvį, reiki turėti be prie 
kaištų savo žodžiais ir darbais 
liudijančius Kristų ir Tautą, iš
tikimai tarnaujančius Dievui. 
Tėvynei ir artimui dorus vadus. ! 
Šių kilnių šūkių piktnaudojimas j 
yra jaunimą žlugdantis nusikal-; 
tunas.

Dr. Vytautas P. Dargia, R. JAV LB-nės pirmininkas, 
atstovauja stiprėjančią organizaciją įvairiose įstaigose.

Sakoma, kad obuolys nuo 
obels toli nenurieda. Todėl ateis- 
tiškai nusiteikusių skautininkų 
(kažkokiais tikslais skautų or
ganizacijoje įsipilietinusių) pa
ruošti jų įpėdiniai, su Dievu ir 
sąžine ryšių nelaikantieji, ir sto
vyklose krikščioniškųjų mora
lės principų jaunimui neįkvėps. 
Jei vienas iš jų mokytojų turė
jo drąsos iš Brolijos Skautų Vy
čių Skyriaus vedėjo pareikalau
ti iš skautų šūkio išbraukti Die
vą ir atlikti kitus su žmogaus 
morale nesiderinančius poel
gius, — tokiam jaunųjų vadų 
paruošėjui vertinti komentarų 
nebereikia.

Tautiniam skautų auklėjimui 
nepasitarnauja ir kitas v. sktn., 
skelbdamas jaunuoliams, kad 
tautybė ne iš tėvų paveldima, 
bet kiekvieno paties jaunuolio 
savo nuožiūra pasirenkama; kad 
dabar Lietuva ne vadintina oku
puota, bet tik dabartinė Lietu
va.

Kad nuslėptų nuo jaunimo ko
vą prieš tautos pavergėją, li

Reorganizacines Liet. Bendruomenės 
idėja pastoriai plinta

(R) LIET. BENDRUOMENĖS 
POSĖDIS

(R) LB Centro Valdybos posė 
dis įvyko š. m- birželio 10 d. Val
dybos pirm. Dr. Vyt. Dargis po
sėdyje nedalyvavo, kadangi bu
vo užimtas ligoninėm darbu. Po
sėdį atidarė ir pravedė vald. 
vicepirm. p. Ig. Serapinas. Jis 
trumpai nupasakojo kaip (R) 
LB idėjos pastoviai ir nuolatos 
plinta ne tik JAV-se, bet ir už 
jos ribų. Esą užmegsti ryšiai su 
JAV rytiniu pakraščių lietuviais 
ir jiems pasiusta informacinės 
medžiagos. Ten nesant (R) LB 
skyrių, kai kurie pavieniai as
menys atsiunčia p-reiškimus, 
kad juos įrašyti nariais. Taip pat 
esą užmegsti rvšiai su Venecue 
los ir Australuos lietuviais ir 
jiems pasiųsta informacinės me

berališkieji dabartinės, lietuviš
kosios skautijos vadai kasmet 
atkakliai užsispyrę skautų sto
vyklas ruošia Pavergtų Tautų 
Savaitės metu. Tuo tarpu kitos 
tautybės (ypač ukrainiečiai) į 
demonstracijas suveda pulkus 
savo jaunimo.

Skautų ir ateitininkų jauni
mui didžiausios tautinės ir reli
ginės žalos pridaro komunisti
niai Vilniaus (Kapsuko) Univer
siteto kursai. Tai nauja lietuviš
kojo jaunimo ideologinių organi
zacijų komunistinės indoktrina- 
cijos raudonojo generolo Pr. Pel 
romo vadovaujama ir išlaikoma 
šešių savaičių jau devintos va
saros “ stovykla”.

Liberalizmas, giliai įleidęs šak 
nis į mūsų ideologines organi
zacijas, pasinaudodamas kilniais 
tų organizacijų tikslais ir nekal
tais šūkiais, prisijaukina sau pa
lankių talkininkų.'Tuo'tarpu pa
vergta Lietuva laukia iš tų or
ganizacijų nesužalotų, neperplau 
tais smegenimis laisvės kovos 
talkininkų.

džiagos. Ponas Ig. Serapinas pri
siminė apie JAV Lietuvių Tau
tinės S-gos seimą — suvaziavi-

I mą, Detroite, kuriame ir jis pats 
dalyvavęs. Ig. Serapinas pasakė, 
kad vieni Liet. Taut. S-gos na
riai esą tos pačios minties ir įdė- 
jų kaip ir (R) LB žmonės, kiti 
sėdį “ant tvoros”, o treti esą re
mia Liet- Bendr. PLB pirm. Vyt. 
Kamantas atsiuntęs LTS seimui 
tokio tūrinio raštą: “Jūsų kvie
timą gavau - suvažiavime ne
dalyvausiu". Perskaičius šį PLB 
pirm, raštą, galima sakyti, kad 
daugumą suvažiavimo dalyvių 
pasijutę lyg šaltu vandeniu api
pilti, ypač LB šalininkai. Ig. S. 
pranešimo išvestinė: Reikia pri
pažinti, kad tie LTS nariai, ku
rie remia Liet. Bendr.aiskiai pa
laiko ALTos ir VLIKo griovimą, 
o tie kurie “sėdi ant tvoros’. sa; 
vo tylėjimu ir neapsisprendimu, 
lyg ir pasako LB‘hei jūs griau
kite ir ardykite ALTą ir VLIKą. 
o mes primerkę akis tylėsime 
Vieni ir kiti griaudami ALTą ir 
VLIKą ar del griovimo tylėda
mi sąmoningai ar nesąmoningai 
labai patarnauja Lietuvos oku
pantui ir jo KGB veiklai.

Ponas Edm. Jasiūnas perskai
tė iš ‘Tėviškės •Rburių*.-'

R. Liet. Bendruomenes Brighton Parko 
apylinkės veikla vasarą

Veikli apylinkės valdyba ir 
vasaros metu nenurimsta—š. m. 
liepos mėn. 15 d. surengė pikni
ką Vyčių salėje. Piknike daly
vavo ne tik apylinkės nariai, 
bet gausiai atsilankė ir svečių 
Apylinkės pastangas pagerbė ir 
organizacijos aukštieji pareigū
nai, vadovai, kaip tai: dr. V. Dar 
gis — centro valdybos pirm., Ig. 
Serapinas — c. v. vyk sekreto
rius, A. Kačinskienė — c. v. iž
dininkė. V. Prūsas — Chicagos 
apygardos biuletenio — “DL. 
BENDRUOMENĖS BALSAS” 
redaktorius, A. Pleškys — Spau
dos klubo pirm., M. Gudelis — 
Naujienų redaktorius, žurnalis
tas A. Tautkus, Marquette Par
ko apylinkės pirm- — Ig. Pet
rauskas, vicx — J. Bagdžius, Ci
cero apy. pirmininkas — A. Sko- 
pas, Indianos apyl. pirmn. — K. 
Čiurinskas ir kiti svečiai, kurių 
buvo gana daug, nežiūrint net 
aukštos —87% fenperatūros. Vi
sų dalyvių nuotaika buvo ma
loni, draugiška.

Piknike veikė ir laimės šuli
nys, kurio laimė prisidėjo ne tik 
prie gerų nuotaikų, bet gerokai 
papildė ir apylinkės iždą žaliu
kais.

Valdyba pikniką pravedė pla
ningai ir organizuotai. V. Pocius, 
apy. pirmininkas, visų darbų 
prižiūrėtojas. Barą tvarkė Štite
lis ir Al. Kasparas. Laimės šuli
nį tvarkė ir prie jo dirbo apy. 
sekretoriė Burneikienė; jai tal
kino St. Palekienė ir J. Kava
liauskas- Savo talka prisidėjo ir 
ciceriškės—Skopienė ir Ir. Pran
okė vičienė. Jos abi uoliai plati
no laimės šulinio bilietus. Sve
čius sutiko St. Kuzmarskis — 
apy. vai. renginių vadovas. Vir
tuvėje šeimininkavo ir pietus 
gamino, svečius maitino šios pa- 

6.4., Kanada, straipsnio ištraukė
lę, kur kalbama apie ALTo su
rengtą labai sėkmingą Ameri
kos Balso, Lietuviškos progra
mos 30 metų sukakties minėji
mą, kuriame dalyvavo gana di
delis skaičius JAV aukštųjų val
džios pareigūnų, senatorių ir At
stovų Rūmų narių.

Minėjimą atidarė ALTos pirm. 
Dr. K. Šidlauskas tardamas tuo 
reikalu išsamų žodį. Taip pat 
sveikinimo žodį ir kalbą pasakė 
ir VLIKo pirm. Dr. K. Bobelis. 
Ten tame “Tėviškės žiburių” 
straipsnyje pasakyta, kad PLB 
pirm. Vyt. Kamantas minėjimą 
sveikino rastu, o JAV LB pirm. 
Vyt. Kutkų atstovavo ponia 
Aušra Zerr. Nei vienas iš aukš
tųjų Liet. Bendr. pareigūnų ne
siteikė patys asmeniškai daly
vauti. gal dėl to, kad Amerikos 
Balso lietuviškasis skyrius prieš 
30 metų buvo atidarytas ALTo 
pastangomis. Amerikos Balso 
lietuviškos programos mūsų pa
vergtiems broliams yra neįkai
nojamos reikšmės, nes iš čia jie 
sužino nors ir apdailintą tiesą.

Minėjimo techninis rengėjas 
buvo ALTo vicepirm. dr. L. 
Kriaučėliūnas.

Posėdžio dalyviai buvo labai 
nustebinti, kad ALTas į minėji
mą pakvietė savo griovėjus PLB 
ir JAV LB, o (R) LB, kuri viso
mis išgalėmis ALTą remia ne
buvo pakviesta. Posėdyje buvo 
nutarta tuo reikalu raštu kreip
tis į ALTo centro valdybą ir jos 
pirmininką.

Toliau sekė įvairūs paklausi
mai, pasiūlymai ir sumanymai 

A. Pleškys 

sišventėlės: Iz. Pocienė, St. Pą- 
lekienė, E. Morkūnienė ir M. 
Stašaitienė.

Apyl. valdyba, visiems kuo 
nors prisidėjusiems ir dirbu-

NAUJI IR IŠLIEKANTIEJI LEIDINIAI
MIRTIS LAGERIUOSE IR 

TREMTYJE — VERTA DĖME
SIO KNYGA

Birželio mėn. 6 d. pasirodė 
nauja knyga. Autorius — Sibiro 
kankinys Jonas Kreivėnas, iš
leido redakcinė komisija, spaus
dino M- Morkūno spaustuvė Či
kagoje. Knygos sutikimas įvyko 
Tautiniuose Namuose Čikagoje. 
Iškilmėm vadovavo LKDS Cent
ro Komiteto narė žurnalistė Ra
munė Tričytė, o knygą apibūdi
no vicepirmininkas Pranas Po
vilaitis. Tai tikrai vertingų au
toriaus atsiminimų pynė apie pir 
mą Lietuvos okupaciją, Sovietų 
įsitvirtinimą krašte, suėmimus, 
tardymus, trėmimus, autoriaus 
išgyvenimus Sibiro sunkių dar
bų stovykloje, tremtyje Kaza- 

Klausimai okup. Lietuvą lankantiems

. Šią vasarą vėl nemaža lietuvių iš laisvės kraštų 
lankysis pavergtoj tėvynėj. Bet ar atsiras tekių, ku
rie atsimintų būtinai aplankyti Romo Kalantos žuvi
mo vietą (jei ir neišdrįstų ten padėti gėlių puokštės) ? 
Ar susimąstys valandėlei tame istoriniame Kauno te
atro sodely, kur tebeaidi ugnim liepsnojantis ir į dan
gų kylantis šventas šūkis: Laisvė Lietuvai I Ar atsi
ras bent vienas kitas, kurie pasidomėtų — susitiki
muose su artimaisiais ir pažįstamais — parinkti žinių 
apie tautos kankinius, laisvės kovotojus? Argi visi

• praleis taip brangios ir tolimos kelionės dienas'viįUi 
asmeninėm pramogom ir svaigiom vaišėm? , Ar šalia 
medžiaginių gėrybių dar siisipraš nuvežti ten ių'Mva- 
sinj alkį sotinančio bei tautos ryžtumą stip; uunčio 
peno — laisvės kraštuose išleistų lietu visky <»4ygų?
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Kalantos auka
(P. Laurinavičiaus drožinys)

siems, nuoširdžiai dėkoja; dėko
ja ir visiems gegužinės daly
viams taip nuoširdžiai parengu
siems apylinkės valdybos pas
tangas.

Antanas MARMA, Apyl. 
korespondentas

chstane ir pokarinėje Sovietų 
okupuotoje Lietuvoje.

Knyga pasirodė birželio mėne
sį, kada išeiviai- prisimena 40 
metų sukaktį nuo prasidėjusių 
masinių lietuvių trėmimų. Ši 
knyga kaip tik kalba apie mūsų 
brolių Sibiro kankinių likimą ir 
turėtų būti perskaityta kiekvie
no lietuvio išeivio. Tai ne nove
lė, bet tikrai sunkiai įsivaizduo
jami nekalto žmogaus išgyveni
mai. Tai dokumentinė medžiaga 
ateities teismui prieš Lietuvos 
okupantą — tautžudiką. 
PRELATAS VINCAS MINCE
VIČIUS LIETUVOS LAISVĖS

ŠAUKLYS ITALIJOS,??
SPAUDOJĄ^- ’

Prel. V. Mincevičius dideliu 
(Nukelta j šeštą puslapį)
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VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
Vokietijos LB Valdyba savo 

atstovu į Gimnazijos kuratoriją 
išrinko vicepirmininką Vingau- 
dą J. Damijonaitį.
POSĖDŽIAVO KUR ATORI JA 

1981 gegužės 28 įvyko nec li- 
nis Vasario 16 gimnazijos kura- 
torijes susirinkimas, kuriame" 
dalyvavo 8 iš 12-kos narių. Ap
tarta bendra gimnazijos padėtis 
perėjimo iš Baden Wuertember- 
go į Hesseną išvakarėse.

Pastebėta, kad gimnazijos fi
nansinė padėtis pagerėjusi ypač 
dėl pagausėjusių lietuvių aukų- 
Aukos iš Arrerikcs padvigubėjo, 
o iš Vokietijos patrigubėjo. Jei 
aukų plaukimas nesumažės, gal 
ir pasiseks surinkti šių metų 
sąmatoj numatytas 150.000, — 
DM. Valdžia pakėlė algas, taip 
kad ir tarnautojų padėtis page
rėjo. Mokinių registracija atei
nantiems mokslo metams rodo, 
kad ir ir jų skaičius padidės. 
Perėjimas į Hesseną pareikalaus 
ilgų ir sunkių derybų, tačiau 
jau dabar aišku,' kad finansinė 
padėtis dėl to nepablogės.

Motinos diena gimnazijoj at
švęsta per pamaldas bažnyčio
je gegužės 10. Tą dieną į bažny
čią atėjo daugiau mokinių negu 
paprastą sekmadienį, daugelis 
mergaičių pasipuošę tautiniais 
drabužiais. Kapelionui kun. J.’ 
Dėdinui tarus įžanginį žodį, gie
dojo ir deglamavo mokyt. Joa
nos Vaičiulaitytės vadovaujamos 
ip gitara .palydimos, mokinės. Ir 
gaidos buvo pritaikytos Moti- 
ilbs dienai. / 
o Gražių ir originalių minčių 
apie motinas pabėrė mokyt. Da
lia Grybinaitė, pradėdama le 
va ir baigdama savo ir mūsų vi
su motinomis. Po pamaldų kun. 
J. Dėdinas dovanojo esamoms 
ir būsimoms motinoms po rožę- 
Išeinant iš Bažnyčios, visi pa
vaišinti iš Lietuvos gautais, te
nykščių motinų keptais, sal
džiais' “grybais”. - / < -

Abiturientų išleistuvės įvyko 
rri- gegužės,2.<Tą dieną išlai

kyti paskutinieji egzaminai ir 
paaiškėjo jų rezultatai. Deja, iš 
4-rių viena suklupo.

Išleistuvės pradėtos vėliavos 
pakėlimu, giedant Lietuvos him- 
tĮą. Tada abiturientai nuvyko at
sisveikinti su savo klase,' o visi 
kiti —‘į valgyklos salę, išpuoš
ta vainikais. Vakarieniavo visi 
kartu — mokiniai, mokytojai ir 
negausūs svečiai.

Pirmasis žodį tarė direktorius 
J: Kavaliūnas. Jis dėkojo mokb 
nių tėvams, kad patikėjo savo 
vaikus gimnazijai, o -vokiečių 
vyriausybei ir rėmėjams — už 
finansinę paramą. Abiturien
tams linkėjo visą gyvenimą iš
laikyti šioje mokykloje įsigytą 
turtą, ypač lituanistinį. Prašė

neužmiršti, kad mažai mūsų tau 
tai brangus kiekvienas narys. ! 
Visiems trims abiturientams įtei 
kė po tėv. dr. Konstantino Gul-, 
bino disertacinį darbą apie Ma-1 
riją Pečkauskaitę su mokytojų ’ 
parašais.

Vokietijos LB Valdybos vardu ' 
sveikino reikalų vedėjas J- Lu
košius. Pasidžiaugė, kad visi abi- 

‘ turientai, prieš apleisdami gim
naziją, tvirtai susirišo su Vokie
tijos lietuvių bendruomene — 
stojo i jQ pilnateisiais nariais. 
Tai rodą jų tautinį ir visuome
ninį subrendimą. Šiai dieni pri
siminti įteikė po knygą apie lie
tuvių liaudies meną ir, nario 
knygeles.

Kun. Fr. Skėrys pasveikino 
Lietuvių evang. jaunimo ratelio 
vardu, apibūdindamas kiekvie
ną abiturientą atskirai ir pasi- ! 
džiaugdamas, kad vienas jų keti-1 
na studijuoti eVang. teologiją. 
Visiems įteikė po Naująjį testa-
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LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

mentą su patarimu — jei pasi-1 mokėsi Garbseno pradž. mokyk- “£ĮĘTUVIAI MUMS ATNEŠĖ S AULE’^ kėj° A1
klystumėte gyvenimo kryžkelė-j Įoje ir bendrojoj mokykloje, 
se, ta knyga padės surasti tikrą Į1974 j3tojo j Vasario 16 gimna- 
kelią.

Gimnazijos kapelionas kun.jtė daug knygų, žaidė futbolą.
J. Dėdinas pabrėžė, kad lietuvy
bė laikosi ant tautiškumo ir ti
kėjimo. Jei kuris tų stulpų ne
belaiko, ima braškėti visas pas
tatas. Abiturientai turėjo rinkti
nius tėvus. Jie ir daugiau vaikų 
yra leidę arba leidžia .į šią mo
kyklą. Padovanojo po Aušros 
Vartų Dievo Motinos paveikslą.

Buvęs direktorius V. Natke
vičius prisipažino išsiilgęs šios 
gimnazijos mokinių ir už tai su-

Balrimorės lietuviu festivalis £
j ziją, kurioje mokydamasis skai- arba Lietuvių Dvrdienis po atvi-

sustatytos būdelės sunkiai tal
pino didelę apstybę tautodailės: 
medžio drožinių, gintaro puoš- 

. menų, šiaudinukų, įvairių audi- 
t nių, mezginių, juostų, lit. lėlių, 

margučių ir kitokių gabių lietu- 
į viškų rankų ir lakios vaizduo

tės sukurtų dalykų.
Didelio pasisekimo turėjo

• spausdinių stalas: lietuvišku rei-1 
kalu angliškai paruoštos rašti
jos paskleista beveik už 1000 dol. 
Tautinės Sąjungos išleistos kny
gos “700 years of Lithuania” par 
duo4a apie 20 egz.

Netiūko, žinoma, ir įvairių ke
pinių ir lietuviškų valgių, taip 
pat ir medumi kvepiančio krup
niko, kuris nuo seno čia vadina
mas “viryta”.

Tačiau bene didžiausia patran
ka — tai tie spalvingi, išraiškin
gi tautiniai šokiai. Dalyvavo vi
si trys būreliai: mažųjų “Rate
lis”, vyresniųjų “Kalvelis” ir 
suaugusiųjų “Aras”. Ypač įspū
dingai pasirodė šre pastarieji, 
vadovaujami sumanaus jauno šo-

’ Igio Vitkausko. Išmani- 
gesnių kitataučių tarpe teko nu- 

jei nori pamatyti tikrų 
(autentiškų) liaudies šokių — 

estus ir lietuvius-

nia. kas lietuvių tautinė grupė 
dar judri ir paįvairina miesto 
kultūrines pramogas.

Būdeles paruošę turėjo šios 
Baltimorės liet, organizacios: šv. 
Alfonso bažnyčia, Lietuvių Sve
tainės b-vė, liet, sporto klubas, 
Bendruomenė, Taut. S-gos sky
rius, Baltimorės liet, muziejėlis, 
Visuomeninis Knygynas, U. S. 
legijono 154-sis liet, dalinys, to 
dalinio moteryspagelbininkės. 
Liet. Radijo Valanda, mišrus 
choras “Daina”, trys jau minė
ti taut, šokių sambūriai, Vašing
tono liet, skautės, Balfo vietinis 
skyrius ir dvi privačios moterys.

Tam dvidieniui ruošti komite
to pirm-kas buvo Kęst. Česonis, 
vicepirmininkas St. Kligys, pro
gramos direktorius Algis Vit
kauskas, apgarsa rūpinosi Ireni- 
jus Krasauskas ir Jūratė Jas- 
kulskienė. P.

važinėjo automobiliu po Vokie
tiją ir užsienius- Gyvena su tė
vais, kurie dirba gimnazijoje, ir 
su seserimi Dana, kuri mokosi 
toje pačioje gimnazijoje VII kla
sėj.

VILIUS GRIGUŽIS, gim. 1960 
sausio 20 Klaipėdoje. 1953 bai- 

i gė Klaipėdos XIV vidur, mokyk
los 5 skyrius ir tais pat metais 
su tėvais ir broliai^, atvyko 
Vokietiją. . Pradžįpjė^hnkė vo-

Pabaltijo valstybes 
nėra užmirštos

“Washington Report” 1981 m. 
birželio mėn. numeryje, ilgame 
straipsnyje nagrinėja. JAV stra
tegiją komunizmo grėsmės aki
vaizdoje. Straipsnio , skyriuje 
“Critical . Stage” prisimenamos 
it Pabaltijo valstybės:

Laisvasis pasaulis ir JAV, ne
turėdami aiškios strategijos, yra 
atsidūrę kritiškoje padėtyje. 
Pastaraisiais metais Sovietų Są
junga yra pakeitusi savo klasiš
kąjį būdą plėsti imperiją. Vie
toj varžydama save kaimyninių 
kraštų okupacija — kaip pavyz
džiui, įvyko su Pabaltijo kraš
tais — Estiją, Latvija ir Lietuva 
— Sovietų Sąjunga dabar užsi
ima agresija toli nuo tėviškės.

Naujoji Sovietų technika sle
piasi Nacionalinio Laisvinimo 
karų vardu. Šią techniką įgy- 

■ vendina komunistiniai ‘ ir, komu

tuvos ir legijono vėliavas, eise- girsti 
ną vedė uniformuoti jo nariai
su kun. A. Draginiu, dėvinčiu le- tai tik pas
gijonieriaus kepuraitę, priešaky, j Darniais judesiais, puošniais tau- 
Eisenos žingsnį derino to liet, tiniais drabužiais jie visada ža- 
legijonierių dalinio narys Ed- vi savuosius ir svetimus žiūro- 
vardas Buda,- senųjų ateivių čia- j vus- Tarsi baltų plaštakių būrys 
gimis. Vos už dviejų trumpų ! »-e plazdeno “Aro” moterų nuo-

ru dangumi miesto vidury, Char
les aikštėje, paprastai būna va
saros pradžioje, šįmet jis sureng
tas birželio 6-7 jenomis, šešta
dieni ir sekmadieni. Tokių kas
metinių šio miesto tautybių pa
sirodymų eilę pradėjo estai sa
vaite anksčiau., Festivaliai vie
nas po kito išsitiesia per visą va
sarą net ligi spalio mėn.

šeštadienį, dar prieš vidudie- 
g:erok^x -’prięšr- paskelbtąjį- 

pradžios Įąiką,. nors dar -ne%~.yi§i 4 
tautodailės rodinių ir valgių šta-7 
lai galutinai paruošti, amerikie- 

• čiai jau renkasi į aikštę ir viską 
'.atidžiai apžiūrinėja. Iškilmingas.

•S 
dieną,’ ^sekmadienį.-- Mąjįylzmdo. 
arkivyskupas .Wm.zBorders pa

lietuvins, ta

bloku, beveik ant iestivalio aikš
tės slenksčio, pakirstas priepuo
lio, jis staiga sukrito. Nuvežtas 
ligoninėn, nebeatsigavo. Tokia 
netikėta ir tokiomis neįprasto-

metai, visomis varsomis margu
liavo plačios vyrų juostos.’ Dau
gumo “Aro” šokėjų drabužiai 
atrodė dar* visai nauji, nes ir 
pats tas sambūris Baltimorės 
padangėje dar neseniai suplas-

silaukė jų katučių. Apgailesta- j kiečįų kalbos
j gęs stojo į Stadtallendorf o vi- 

- - - į dūri 9-iu klasių mokykla; kuria 
tųjų mokyklų diplomus. Ir tarp Į baigęs 
studijas baigusių pasigedo htua-j gi^^ijos y klasę.'Mę^ta škai4^ventės’atidarymas esti rytpjąųs 
nistų, ypač retuvos is ori os] ^_riva.aę vaviriAfi mn
žinovų. Kvietė pamilti lietuvis-*j 
ką knygą. Kiekvienam abiturfen i 
tui padovanojo po lietuvišką vei 
kalą. . :

Bendrabučio vedėjas V. Lem- 
kė; pagyrė už. tai, kad šiųmeti
niai abiturientai buvo tvarkingi 
bendrabučio gyventojai. Kiek
vienam įteikė po savo žmonos. 
Jūratės pieštą paveikslą Romu
vos motyvais.

Ingrida. Pancerytė ir Rober- į 
tas Šneideris perskaitė humoris-! 
tiniu stiliumi parašytą abiturien
tų testamentą įteikė jį savo įpė
diniams, kurių vardu priėmė 
Kristina Veršelytė. 12 mergai
čių sušoko sadutę, gėles su bu
ciniais įteikdamos abiturientams. 
Vėliau vyko bendri šokiai.

ABITURIENTAI ■

JONAS GIESE, gim. 1959 lie
pos 1 Punioj. Mokytis pradėjo 
Lietuvoje. 1967 su tėvais ir se
serimi atvyko į Vak. Vokietiją,

vo, kad nevisi ją baigę išliko ” -- .
tvirti lietuviai, neviri įsigijo aukšį dur. 9_;ų k]asių ^^. k^ą

: tyti knygas, sportą, važinėti mo-
Į tociklu. Brolis Eduardaš<>sią gim
naziją baigė 1978 . Žada studi- gerbė Baltimorės
juoti. ' Į 1 proga atsilankydamas jų įjažny-

ROBERTAS ŠNEIDERIS gim. čioie ir dr.auže’ klębohu Ant.

. YĮpįs^ beveik kaip, karo lauko, ap-
Minkyįėpis išįkūsi mirtis ne tikjnojo. Jo šokėjų yra ir vienas 

'skaudžiai pfĮ^oškė 1
šeima ir artinuosius, bet savo 
šaltu dvelkimų^palietė ir visus 
vietinius lietuves, šventės da
lyvius-. ’ 
• ■. Y
r Aikštėje iškilmės programai 
: vadovavo ir. vėliau kiekvieną

gė Kauno XIV vidur, mokyklos 
4 klases ir tais pat metais su tė
vais atvyko į Vak. Vokietiją. 
Tuoj pat stojo į Vasario 16 gim
nazijos I klasę. Mėgsta užsiimi
nėti elektronika (radijas, televi
zija. auto) ir sportu — žaidžia 
futbolą, tinklinį. Būdamas gim
nazijoje išmoko 1----------------
mobili ir gavo leidimą (Fueh.- 
rerschein). Buvo si 
studijuoti lėktuvų statybos inži
neriją.

pavergtoj -Lietuvoj kenčiančius' 
žmones. Apeigų metu giedojo 
“Dainos” choras. Tautiškai pasi
puošę j aunimįo atstovai prie” Ma
rijos statulos padėjo gėlių puo
kštę. Lietuvišką^pamokslą pasa
kė kun. A. Dranginis. Atmini
mui arkivyskupui lietuvių var-

vairuoti auto-. du įteiktas tautodailės dirbinys,
didokas ant stalo pastatomas

kautu. Žada kryžius. Po pamaldų trumpu žo-

(Vokietijos LB Inf.).

SKAITYK IR DAR KI 
PARAGINK SKAITYTI

PATS
TUS
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

džiu garbingasis svečias kreipe- 
- si į lietuvius, padėkodamas už 

įspūdingą dovaną.
Apeigoms bažnyčioje pasibai

gus, dalyviai, gatvės vidury tvar

susituo-
; kęs su lietuvaite, taip pat gydy

toja ir šokėja.
Ypač antrąją festivalio dieną 

suplūdo daug žmonių, daug se
nosios ateivijos čiagimių, papras
tai niekur kitur nematomu; aikš 
tė buvo, pilnutėlė.Galėjai sutik-

- . - - - - — z vi LU VV V«X— A U4. V UOlllglVUV, 1O J- AKJ-*

paaiškino^ Kristina česonienė. ridos ar kurfe anksčiau 
j gyveno Baltimore] e.

Joks kitas lietuvių, gyvenime 
Įvykis ir jokia kita tautinė švėn

oj tė taip nesujudina .baltimorie- 
čių, kaip šie dvidieniai. Seni ir 
jauni iri net vaikai jau savaitė
mis prieš šventę ruošiasi, dirba, 
tariasi. Repetuoja šokių sambū
riai, kiti rūpinasi būdelių ir sta
lų papuošimu, moterys suka gal
vas, kokiais patiekalais ir ska
nėstais publiką pavilioti.. Daly
vaujančios vietos liet, organiza
cijos pasipildo savo aptuštėjusius 
iždus. Per radiją, televiziją ir

velionies amerikietis gydytojas,

kingai sustoję, ėjo Charles Pla- pindėjusios Pabaltijo tautos švie 
za link. Nešdami Amerikos, Lie- sos spinduliais. Aplink aikštę

‘ duvv. pilimLeie.kjrdiejcii

tautinį šokį publikai angliškai Į ti ^tiečiu iš Vašingtono, iš Flo- 
r .y, .. . TX *;

Invokacihę maldą sukalbėjo iri 
abu himn&^lcr sugiedojo kleb. * 
A. Dranginis? • Tarp iškilesnių Į 
svečių, pasveikinusių lietuvius] 
jų iškilmės proga, buvo Mary-;
lando U. S. senatorius Sarbanes, 
miesto tarybos pirm-kas Orlins-

■ ky ir iš kito renginio atskubė
jęs miesto meras Wm. šėferiš, 
kuris į susirinkusius prabilo:: 
^Lietuviai mums atnešė saulę!-’ 
Mat, visą savaitę prieš festivalį 
buvo apsiniaukę, tarpais -paly- 
davo, o lietuvių iškylos metu 
oras staiga pagražėjo. t Į

Per tas dvi dienas parodyta 
nemažai savos kūrybos, meno ir 
apskritai tautinės kultūros, sus-

nistams palankūs kraštai, ipra- 
vesdami vidinę ir išorinę agresi
ją Sovietų Sąjungos labui. Da
bar kubiečiai it rytų vokiečiai 
daugiausia, prisideda prie komu
nistų pastangų vidiniams užgro
bimams.

Naujoji agresijos forma.pir
miausia pasirodė Pietryčių Azi
joje ir greitai paplito Afrikoj. 

■ Dabar dėmesys yra nukreiptas į 
Karibų salas ir Vidurinę Ame
riką. R. Rl T.

Stipri valia

— Mano vyras jau neberūko.
— Pagalvok tik, kokią stiprią 

valią reikia turėti! į
angliškus laikraščius pereina ži- — Taip, mano valia stipri.
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Iriž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
c

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno- ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, 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. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ šVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirnumės 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 S2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• 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 56.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės airi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina F2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago,
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»



THB LITHUANIAN DAILY NiWS

•ubli^ed Dany Except Sunday by The Lithuanian Neva Pub. Co., Im. 
1739 So. Halted Street, Chicago, K *060*. Totephom 4Ž1-BIW

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus aekmadienita, 
orio 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieniai į —■ iki 12 vaL

As of January 1, 1980 
Subscription Ratos:

Chicago $45.00 per Tear, $24.00 pe* 
ox moLtbs, $12 00 pe? 3 months, lx 
other USA LocaliUea $40.00 per year 
122.00 per six months. $12.00 pea 
three months. Canwia $45.00 per year, 
ovher countries $43.00 per year.

pusei metų ------------  $22.0G
trims meoeaianu ________ Sia.Oti
riemun menesiui _______  i 44X

Kanadoje:
merams — ■ _________ H3.0C
pusei metų _______________ $24.00
yienam mėnesiui------------- > 5^0

25 cents per copy

Nuo Mūšio pirmos dienos 
Dienraščio kainos;

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams___________________ S45.0C
pusei metų_______ _______  $24.00
trims mėnesiam < ________ $12.00
nenam mėnesiui-----------------S5-0C

Kitose JAV vietose: 
metams _________ .....__ ... $40.00 1

Jžsieniuo^j:
metams ________ ,.. $48.00
pusei metų ------------- --------- $28.00

Naujienos eizu kasdien, ligkiriw 
sekmadienius. Leidtia Naujienų Ben 
Jrovė, 173S So. Halsted St, Chicago 
iL 60608. TeleL 421-6100.

PinUua reikia, siųsti p&itu Mane? 
jrderiu tartu su užsatyM*.

Grįžkime prie sąvokų aiškinimo
Neįmanoma trumpame straipsnyje tiksliai ir aiškiai 

išdėstyti naujai susidarančią pasaulinę padėtį, kuri tie
siogiai ir netiesiogiai liečia Lietuvos laisvės kovą. Pa
minėjome šioje vietoje, kad reikia skirti politikoje dvi 
skirtingas sąvokas — antikomunistinį ir antįsovietinį 
nusistatymą, norint susiorientuoti V akarų demokratijų 
besiformuojančioje pasaulinėje politikoje.

Su panašiu reiškiniu esame susidūrę Nepriklausomy
bės laikais. Visos Lietuvos vyriausybės, pradedant pir
mąja ir baigiant paskutiniąja, laikėsi griežtai antikomu
nistinės politikos savajame krašte. Lietuvos komunistų 
partija buvo pastatyta už Įstatymų ribų, bet veikė ne 
legaliai ir kiekvienas pagautas komunistas už savo veiklą 
buvo teisiamas ir baudžiamas sunkiomis kalėjimo baus
mėmis.

Išeinant iš Lietuvos vyriausybių antikomunistinio 
nusistatymo, panašios politikos turėjo laikytis Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu. Tuo labiau, kad Nepriklausomybės 
kovų metu rusų bolševikai, Kapsuko vyriausybės prie- * 
dangoje, buvo giliai įsiveržę į Lietuvos žemes ir tik pc 
sunkių kovų tapo išstumti iš krašto. Ideologiniai ir psi 
chcloginiai galvojant, atsistačiusi Lietuva neturėjo pa 
laikyti jokių diplomatinių santykių su savo mirtinu prie
šu, kuris per Lietuvos komunistų partiją toliau griovį 
jos valstybingumą ir ruošė dirvą pakartotinai Lietuvon 
okupacijai.

O vienok, diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos i) 
Sovietų Sąjungos buvo kuo geriausi, kurie po gruodžio 
17 d. perversmo dar labiau pagerėjo. Įvedus gan griežto 
spaudos cenzūrą, cenzorių buvo nepraleidžiama spaus- 
dinti straipsnius, nukreiptus prieš Sovietų Sąjungą a) 
net pavaizduojant žiaurų sovietinį gyvenimą, nes ta' 
kenkė geriems diplomatiniams santykiams tarp abiejų 
kraštų.

Kaip karo vadai, taip ir politikai nesivadovauja 
krikščionybės ar bendrai moralės principais, sudarant 
ir vykdant planus ar nustatant vidaus ir užsienio poli
tiką, bet turi skaitytis su esama tikrove ir pasinaudoti 
galimumais savo tikslui atsiekti. Tuo metu Lietuxos ne
priklausomybei didžiausią grėsmę sudarė Lenkijos impe-

rializmas, kuris, pagrobęs sostinę ir Vilniaus kraštą, 
tykojo užgrobti likusią Lietuvos dalį.

Neturint pakankamos karinės jėgos, Lietuvos vy
riausybės nerado kitos išeities, kaip remtis Sovietų Są
jungos diplomatine ir net galima karine parama, tikslu 
atgrasinti lenkiškojo imperializmo užmačias. Aišku, So
vietai tai darė ne iš meilės lietuvių tautai, bet turėdami 
savus strateginius ir politinius išskaičiavimus. Susidarė 
paradoksalinė padėtis — katalikiška Lietuva turėjo gin
tis nuo katalikiškos Lenkijos, atsirėmus į ateistinę So
vietų Sąjungą.

Panaši paradoksalinė padėtis buvo susidariusi Ant
rojo pasaulinio karo eigoje, kai Vakarų demokratijos 
kovoje prieš nacizmą ir fašizmą turėjo sudaryti artimą 
sąjungą su nemažiau kruvina Stalino imperija. Dar keis
tesnės politinės kombinacijos susidarė šaltojo karo metu, 
ypatingai skylant komunistiniam monolitui.

Tokių pavyzdžių yra pilna, pavarčius bet kurios vals
tybės ar tautos istorijos lapus, todėl negalima svarstyti 
diplomatinių ar politinių ėjimų, galvojant religinėmis ar 
ideologinėmis kategorijomis, nes gyvenimo praktika pa
diktuoja visai kitas sąlygas. Be to, kintant padėčiai, turi 
keistis politika, nors patys principai ar siekiai, dėl kurių 
vedama kova, lieka tie patys.

Mūsų lietuviškoje politinėje tikrovėje kaip tik pasi
gendama šio galvojimo aiškumo, nes neatskiriami prin
cipiniai ar idėjiniai samprotavimai nuo pritaikymo kon
krečios politikos esamose sąlygose. Pas mus dar iki šiol 
kaltinami vakariečiai už karo metu sąjungos sudarymą 
su Sovietų- Sąjunga, bet užmirštama, kad ir Lietuva lai-
kėši panašios politikos, gindama savo valstybės nepri
klausomybę ir laisvę.

Vis plačiau ir giliau skylant komunistiniam pasau
liui, ką akivaizdžiai įrodo dabar vykstą Lenkijos Įvykiai 
Ir Kinijos galutinis atsisakymas nuo Mao Cetungo idė
jinio palikimo, jau pasaulinė politika negali remtis anti
komunistine ideologija, nes visa eilė komunistinių vals
tybių, partijų- ir sąjūdžių yra griežtai nusistatę prieš 
Maskvos hegemoniją, ar> net • pasmerkia bolševizmą kaip 
totalitarinio valdymo sistemą.

Išeinant iš šios- susidarančios padėties, kuri susifor
mavo detentės politikos pasėkoje, Vakarų demokratijos 
kaip rėmė, taip ir toliau dar labiau rems vykstantį poli
tinį ir ideologini skilimą komunistiniame pasaulyje, pa
kreipdami atskylančius nuo Maskvos pavaldumo komunis
tinius kraštus demokratėjimo ir laisvėjimo linkme.

ŠĮ istorinį procesą itin svarbu suprasti mūsų politi
niams veiksniams, nes iki šiol jie sutapatindavo anti
komunistinį ir antisovietinį nusistatymą į vieną neat
skiriamą ideologiją. Pagal šią ideologiją pasaulinis ko
munizmas, nesvarbu kurioje šalyje ir kokioje formoje 
būtų pasireiškęs, buvo laikomas lietuvių tautos priešu. 
Prisilaikant šio nusistatymo, dr. K. Bobelis, kaip ALTo 
urmininkas, buvo nuvykęs Į Taivaną, kur pasakė griežtą 
calbą. nukreiptą prieš Raudonąją Kiniją. Bendrai, mūąv 
veiksniai mezgė artimus ryšius su pasauliniais ar vieti- 
liais antikomunistiniais sąjūdžiais, tikėdami, kad Įsi
jungdami į bendrą frontą prieš pasaulinį komunizmą, 
prisidės prie Lietuvos išlaisvinimo.

Tikrumoje Vakarų demokratijų pasaulinė politika 
ėmė keistis detentės pradžioje, bet šio vakariečių politi
nio ir idėjinio posūkio nepagavo ir nesuprato didžiuma 
mūsų veiksnių ir lietuviškos išeivijos spauda. Dabartyje, 
po Lenkijos įvykių ir Kinijos galutinio nutraukimo ryšių 
su Mao Cetungo dogmomiš, yra aukščiausias laikas mūsų 
veiksniams pergalvoti savo idėjini ir politini nusistatymą

Punklukas Anykščiuose

A. ZL'JL’S

STUDENTO DIENORAŠTIS
Senokai buvau pažadėjęs “Stu

dento Dienoraščio” autoriui, ko- 
'egai Aleksandrui Pakalniškiui, 
parašyti bent keletą pastabų apie 
jo kūrinį.

Studijavęs Vytauto- Didžiojo 
universitete daug vėliau už ma
ne (mano diplomo -gavime! data 
yra 1932 ni.,gruodžio mėn. 12 d-, 
nors,: iš tikrųjų, turėtų būti jau 
1929 metų — aš buvau nutaręs 
pirmiau atitarnauti kariuome
nėje ir tik po to atsiimti diplo
mą), A. Pakalniškis neturėjo 
progos klausytis - nei • dr. Otto 
Folko- (Otto Volk), nei puikių 
prof. Julijaus Graurogko (Pagal 
prof. P. Čepėną ne Graurogkas, 
bet Gravrogkas. Pagal nežinomo 
man ukrainiečio parašytą nekro
logą laikraštyje Novoje Russkoje 
Slo'vo (rusų kalba) prof. J. Grau
rogko tikra pavardė buvusi Gav- 
ruško. [!].) Analizinės Geometri
jos paskaitų.

Prof. J. Graurogkas jau nau
dojo vektorius, kaip kad daro
ma dabar moderniškuose Anai. 
Geom. kursuose Vokietijoje, 
Jungtinėse Valstybėse, iš dalies 
ir Sovietų Sąjungoje. Tik jis 
naudojosi terminu “parametras” 
vietoje “vektorius”.

A. Pakalniškio studijavimo 
metu Diferencialinių Lygčių

teoriją dėstė, jei neklystu, prof, 
dr. Otto Stanaitis, o Analizinę 
Geometriją, turbūt, dr. Petras 
Katilius. Diferencialų Skaičiavi
mą skaitė, turbūt, prof. Zigmas 
žemaitis, o Integralų Skaičiavi
mą — prof. Viktoras Biržiška. 
Nesu tikras dėl terminų, naudok 
tų A. Pakalniškio studijavimo 
metu, o kadangi matematinių 
knygų lietuviu kalba iš LTSR ne- 
turiu, o tik 2 egzempliorius va
dinamų (tik vadinamų!) Lietu
vos Matematikos Rinkinių, ku
riuose beveik nieko nerasite lie
tuvių kalba, tai neturiu net ma
žiausio supratimo apie terminus 
maždaug 1932-1910 metų ir, 
juo' labiau, vėlesniame laiko
tarpyje. Kaip pavyzdį nurodysiu 
termino “išvestinė’’, tiksliau, 
išvestinė funkcija, evoliuciją. 
1921-1924 metų tarpe tai buvo 
“kilusioji”, vėliau per porą me
tų kilusioji virto “darytine”, o 
jau kiek vėliau Lietuvos univer
sitete Matematikos fakultete pa
virto “išvestine”.

Beje, rusiškai išvestinė vadi
nasi “proizvodnaja”, vokiškai 
“Abgeleitete”, angliškai “Deriv
ative”.

Skaitant A. Pakalniškio “Stu
dento Dienoraštį”, man, turiu 
prisipažinti, ne taip jau labai bu-

Liętuvos laisvės siekiuose ir prisitaikinti prie Vakarų 
demokratijų radikaliai keičiamos pasaulinės politikos.

V. K.

vo įdomūs ąsuicųiški autoriaus 
vargai — piniginiai, incites, kar
tais ne visai sėkmingos nemė
giamų dalykų studijos — o, ne !

Man ypač įdomu buvo paly
ginti studentų žema čių ir slu- 
dtmų suvalkiečių, tiksliau, ma
rijampoliečių, galimybes studi
juoti ir kartu šiek tiek pinigų 
užsidirbti.

Perskaičius “Studento Dieno
raštį”, man paaiškėjo, kad ma
rijampoliečiai turėjo daug geres
nes sąlygas.

Štai studentai (mano studija 
vimo ir kiek vėlesniu metu): 
dabar žinomas poetas — “pekli- 
ninkas” Antanas Gustaitis, jau 
miręs genialus matematikas 
Kęstutis Stalioraitis (apie jį šiek 
tiek vėliau!), Emanuelis Volf- 
sonas (taip pat jau miręs), Ant
rajam Pasauliniam karui pasi
baigus, dėstęs anglų kalbą jau 
sovietiniame Lietuvos universi
tete, keletas žydų tautybės stu
dentų teisininkų, profesorius dr. 
Otto Stanaitis (tiesa, jis važinė
jo ig Kazlų Rūdos į Kauną), N. 
Milenskis ir kiti, man nelabai 
pažįstami, važinėjo iš Marijam
polės į Kauną. 1925 m., kai aš 
pradėjau studijuoti, važinėjimas 
buvo labai vargingas. Pavyz
džiui, žiemą traukinys iš Aly
taus pagal tvarkaraštį turėjo 
būti Marijampolės stotyje jau 
septintą vai. ryto, o dažniausiai 
atriedėdavo apie 10-11 vai.

Bet jau 1927-28 metais ir vė
liau susisiekimas labai pagerėjo. 
Atsirado autobusų, kurie išvyk
davo iš Marijampolės į Kauną 
ir iš Kauno į Marijampolę maž
daug Įkas,'valandą. Be to', du 
kaftuš per diėn^ iš' Marijampo
lės į Kauną ir iš Kauno Į Mari
jampole išeidavo greitoji aulo- 
motrisa.ii' taip pat po du kar
tus paprasti keleiviniai trau
kiniai.

Marijampolėje buvo taip vadi
nama “Milenskio Akademija”, ir 
beveik kiekvienas iš aukščiau 
paminėtų (įskaitant ir mane) 
studentų toje “akademijoje” ką 
nors dėstė pątaisininkbms, žino
ma, pagal savo' specialybę. Ne 
tik pataisininkams, bet ir net 
besiruošiantiems laikyti ekster
nais egzaminus Rygiškių Jono 
Valstybinėje Marijampolės gim
nazijoje

Beje, Kęstutis Stalioraitis! Jo 
dėdė Adomas Lastas (Adoma.> 
Juodasis) pareiškė Kęstučiui, 
kad neduos jam jokios pašalpos, 
jei Kęstutis studijuos matema 
tiką! Savo" motinos, Adomo Ląs. 
to sesers, spiriamas, kiek silpna 
valis Kęstutis nusileido savo dė
dei ir studijavo.., Humanitari
niame fakultete filologiją!

Tarp kita ko: Kęstutis buvo 
disidento Vlado šakalio tetėnas, 
vedęs Vlado Šakalio senjoro se
serį Emiliją, žinoTną anuo metu 

(Nukelta j 5 psl.)

STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO SĄJŪDIS
(Tęsmvs)

Aiškesniam reikalo supratimui, reikia pažy
mėti, kad, keldami federacijos idėją A. Domaše
vičius ir A. Moravskis nematė didelio reikalo pa
grįsti jos siektinumą plačiau ir nenurodant, kas 
riš sufederuotas šalis vienumon laisvame ateities 
gyvenime. Tuo tarpu užteko bendros už išsilais
vinimą kovos motyvo; kitus motyvus, atrodo, 
diktavo istorinės reminiscencijos.

Programa aiškiau nenumatė būsimos Lietu
vos ribų rytuose, neišsižadėdama jos “sulenkėju
siu dalių” ir pretenduodama į tam tikrus terito
rijos korektyvus, būtinus naujos valstybės nor
maliam ūkiškam plėtojimuisi. Vilniaus ir Vil
niaus krašto priklausomybė Lietuvai elesdiečiams 
nekėlė jokių abejonių: visoje vėlesnėje politinėje 
partijos propagandoje Vilnius visą laiką supran
tamas kaip Lietuvos sostinė. Tą savo nusistaty
mą partija vykdė, plėsdama savo darbą ir Į rytus 
nuo Vilniaus, o po 1907 metais įvykusio “PPS na 
L.itwie inkorporavimo LSDP perėmė jos darbą 
net Gardino gubernijoje.

Dr. K. Grinius savo ‘‘Atsiminimų” 207-8 pus
lapy rašo: “Iš kur LSDP steigėjams atėjo galvon

Įtraukti Į savo programą Lietuvos nepriklauso
mybės paragrafą, aš tik galiu spėlioti. Aš spėju, 
kad ta idėja galėjo būti LSDP paimta iš anksčiau 
už LSDP susiorganizavusios Lenkų Socialistų 
Partijos, kur buvo reikalaujama nepriklausomos 
Lenkijos”. Ne tik dr. K. Grinius, bet ir jo vien
minčiai varpininkai tuomet buvo linkę laikyti po
litinę elesdiečių programą avantiūriniu užsimo
jimu, nerealiu ir gal bent kiek pavojingu. Dėl to 
ir jam buvo staigmena, kad elesdiečiams “atėjo 
galvon” nepriklausomybės idėja. Nevisai atitiko 
tikrenybę dr. K. Griniaus spėliojimai. Politinį 
klausimą Lietuvai spręsdami LSDP kūrėjai tu
rėjo pasidairyti pavyzdžių. Nepriklausomybės 
mintį žadino juose, manau, istorinė Lietuvos pra
eitis. Ją stiprino Vakaruose vykęs tautų laisvini- 
mosi ir valstybinio atsikūrimo procesas, praktiš
kai įgyvendindamas laisvojo tautų apsisprendi
mo principą daug anksčiau, negu jis buvo paskelb
tas po pirmojo pasaulinio karo. Elesdiečiams 
PPS politinė programa buvo paskatinimas, gal ir 

.padrąsinimas, bet pavyzdžių jie ieškojo kur kitur. 
Anų laikų pavergtosioms tautoms tautiškai miš
riose valstybėse demokratiška Šveicarija, gyve
nusi savarankiškais kantonais, buvo idealas. 
A. Moravskis savo minėtame straipsnyje sako:

“Dėl didelio Vilniaus miesto ir rajono gyven
tojų įvairumo, kur gimė lietuvių socialdemokratų 
judėjimas, ypač populiarus buvo Šveicarijos fede
ralinės respublikos pavyzdys, kur taikingai su-

gyveno trys ir net keturios tautos”. i
Vis stiprėjant tautiniams sąjūdžiams, taikin- ■ 

go tautų sugyvenimo klausimas darėsi aktualus 
ir Europos vakarų socialistams. Kiek ir anksčiau,

Įstojęs Į naujus metus savo gyvenimo, “Var
pas” ir toliau žengs savo keliu. Užduotis mūsų — 
ginti ir mokinti nuvargusius, paniekintus ir spau
džiamus Lietuvos žmones: aiškinti ir rodyti jiems

bet jau 1897 ir 1898 metais socialistinėje Vakarų tuos kelius ir ginklus, kuriais galima pagerinti
literatūroje klausimas buvo gyvai svarstomas, ir 
nemažesnis socialistiniam pasauliui autoritetas

savo būvį ir prirengti Lietuvai laimingesnę ateitį.

kaip Karolis Kautskis laikraštyje “Neue Zeit” i Tvirtai tikėdami, kad vis kada nors ateis lai- 
aiškiai pasisakė dėl tautomis margos Austro- ^.as’ ^e^uva Pa^ va^ys save, išsiliuosavusi 
Vengrijos už federatyvią Austrijos respubliką.' sye^mujų jungo, mes ypač atkreipkime akį ant 
To meto elesdiečiai, ieškoję tobulos valstybinės1 ^°’ j^ant lietuviai kiek įmanydami rūpintųsi pa- 
formos savajam kraštui, sekė, kas tuo klausimui.^3 aP^e savo reikalus, idant kur tik galėdami 
buvo rašoma Vakaruose, ir jų nusistatyme buvo. Rengtųsi nuo rusų valdžios išgauti sau naujas 
ir tas nauja, kad, galvodami apie savarankiški j ^-e^ses’ aplaižyti ir piaplatinti senas, idant nesi- 
Lietuvos valstybę, jos pagrindan dėjo tautos an^ kiekvieno žingsnio skriaustis visokiems 
pradą. ' i prispaudėjams. Abelnai “Varpas” rūpinsis ap-

Dr. K. Grinius, rašydamas savo atsiminimus, svaretyi;i Lietuvos gyvenimą ir reikalus. Lie- 
I tuva priguli lietuviams, ir jie privalo rūpintis 
apie save. Su tikėjimu, vilčia ir meile varykime 
ir toliau savo darbą! Red.

(“Varpo” 1896 m. Nr. 1)
Kad dr. K. Grinių* rašė straipsnį greitomis, 

tai visai aišku. Bet kad tuo straipsniu būtų bu
vusi padaryta pradžia Lietuvos nepriklausomy
bės siekti, to, atrodo, ir labai plačiai suprastas 
straipsnis nepasako.

(Bus daugiau)

apie įvykius prieš 60 metų, spko, kad 1896 metais 
nepriklausomybės siekimas buvęs tuomet, gyvas 
ir varpininkuose. Tų metų pradžioje jis pats bu
vęs nuvykęs į Tilžę, ir, kai eilinis “Varpo” nu- 

, rneris dėl medžiagos stokos galėjęs pavėluoti, pats 
(greitomis parašęs vedamąjį, kuriame kėlęs Lie
tuvos nepriklausomybės mintį. “Kiek plačiau su
prastas tas staipsnis rodė, —sako dr. K. Grinius— 
kad 1896 metų “Varpe” yra padarytą pradžia 
Lietuvos nepriklausomybei siekti”. Varpininkai 
lyg ir būtų pralenkę elesdiečius. Bet va to straips
nio tekstas:

“Pradedant naujus metus 4 — Naujienos, Chicago, 111, — Friday, July 17, I9jq



ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
542J So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632
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OR PATIL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«f*«^ester Cfi**murrity Rlirdkw 
Mėdlclnes direktorius 

19^ S. Manbeba R<. IL
VALANDOS: 3—9 dirbo dienomis

T*L: 542-1727 irU 541-271?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

ir

SUSIRINKIMU

Mažeika S/ Evan3—- -1

Kauno senamiestis (TapybaJADVYGA PAUKŠTIENĖ
Laidotuvių Direktoriai

KITI RAŠO

i
Chicagos Lietuviu Našlių ir Našliu- I 

kiu klubo metinis piknikas iyyks sek- i 
madienį, liepos 19 d., Vyčių salėje, į 
47th ir Campbel.. Pradžia 12 vai. Į 
Komisija gamins namie darytus vai- KĄ 
gius. Bus labai smagi muzika ir kitų j 
įvairumų. Kviečiame visus dalyvauti. Į

Komisija ir Valdyba

‘STUDENTO DIENORAŠTIS*’

Atkelta iš 4 psl.

j Marijampolėje vardu Milė.
Kęstučio sūnus (nežinau jo 

DR. FRANK PLECKAS vardo)’ jei nek!>'stu- -vra mate- 
matikos profesorius (bent buvo) 

, Vilniaus universitete.
Perskaitęs visus “Studento

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71&t St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

3
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IŠ KITOS PUSĖS
Paprastai nemėgstu skaičiuoti, tyti, laikomi karine ar tautine 

Bet vieną sykį susigundžiau, j
j Reikalas sukosi ne apie pinigus, 1
i bet... pavardes. Mat skaityda
mas reportažą apie vieną tauti
nių šokių šventę susidūriau su 
tiek daug pavardžių, kad baigęs

vieno ar kito nepaprasto momen
to, nepaskandinto tarp nulinks- 
niucilų pavardžių.

Nettu ėdamas vilties atkalbėti 
j mūsų korespondentus nuo to- 
1 kio “buhalteriško” papročio — 
daugelis jų savo pavardžių re
gistrai :cs nuorašus dar išsiun
tinėja keliems, jei ne visiems 
mūsų, laikraščiams, — siūlyčiau 
eiti pre tobpulybės: išvardinti 
;r visus pirkusius bilietus ir tuos, 
kurie bilietų negavo. Iš to pas
kutinio fakto galėtumėm spręsti 
ap?e parengimo tikrą pasiseki
mą. vm

(Iš Dirvos)

5845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000paslap im. Vietoje to paminėti 

He dignitoria1’, kurie šventę svei
kino raštu, žodžiu sveikinusieji 
ir garbės svečiai.

Viena kita tokia koresponden
cija nesukeltų susirūpinimo.

skaityti užmiršau apie, ką' rašo- j Blogiau, kad tai jau pas mus 
Į ma. Kaip sakoma: per medžius į įsigalėjusi mada. Žinoma malo

nu, jei koks -senas pažįstamas ką 
nors “koordinavo”, bet daugu
ma skaitytojų laikraštyje ieško 
ne savo pažįstamų pavardžių, 
bet įvykio aprašymo, iškėlimo

; Dienoraščio” puslapius, aš dau- 1

Tų pavardžių t:krai buvo dau
gybė. Pradedant gubernato
riaus atstovu, tūlu Dubno, po 
kurio sekė visi įmanomi mūsų 

įskaitant grafinio
*• meno, salės apšvietimo, ir salės 

tvarkymo “koordinatorius”- La-' 
bai įspūdinga aštuoniasdešimt

- -i oavardZ’U litanija! s ku-Į A v x i j • ■ A-As suprantu, kad visi verti pa
minėjimo. Už tat. kaip šiuo at
veju, išleidžiami atskiri leidi
niai, kuriame yra vietos visiems zacįjos, tarpininkaujant alder-

I giau parašiau apie Marijampo- j 
į Įėję gyvenusius studentus, negu j 
apie paties autoriaus vargus ir, 
sakvčiau, nuotykius (pavyzdžiui,

Dr. LEONAS SEIBUTIS, laį“‘ . , ', , pareigūnai,
Tai įvyko del to, kad studen- „ „ Y 

tu, gyvenusių Kaune, vargai, 
bėdos, nepasisekimai buvo maž
daug tos pačios rūšies. Tuo tar
pu bene vienintelė vieta, iš — 
rios tiek daug studentų studija
vo, važinėdami į Kauną, buvo 
Suvalkijos sostinė Marijampolei

EUDEIKIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofise telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos ttliL: 448-5545

APDAUŽĖ LAIKRAŠČIO
REDAKTORIŲ

Katalikų kunigas Crawford
DR. C. K. BOBELIS įėjo į, vįeno laikraščio redakciją

ir gerokai apkūlė vieną iš re-j* *aTr,ėmProstatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
S L Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

^^ęerb-i. (Korespondentas iš- 
.k^’čiavo ir šešis leidinio redak- 
oriuc'). Eilinį laikraščio skaity- 
cnn kaip mane, tačiau toks ko- 
r^prndencijos išmarginimas pa- 

atgrašina nuo skaity- 
“ko-

4>l"
PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudi 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VlLl/AAS 
Ttl. 376-1882 arba 376-5996 

k

SOPHIE BARČUS

PADĖTIS BE IŠEITIES
Prieš metus Moose Lodge 

Nr. 44 ant 7048 S. Western Ave. 
pardavė Beyth-el Temple neg
rams. Namų savininkų organi-

daktorių dėl to, kad laikraštis Į man ne ristiek kas
J pritarė Sandra. D. O’Connor pa-j salės tvarkymą”?

1 skvrimui į Aukščiausiąjį teismą. Man. daugumai skaitytojų, j Oak Lawn5 hl.skyrimui į Aukščiausiąjį teismą, 
nes ji esanti abortų šalininkė.

— JAV nuleido į vandenį ir 
sėkmingai išbandė didelį povan
deninį laivą “Ohio”.

manui Fr. Brady ir kitiems pa
reigūnams, išaiškino, kad pagal 
veikiančius įstatymus bažnyčia 
turi turėti parkinimui vietą. Ten 
jos nėra. Tad išeitų — pardavi
mas lyg ir būtų neteisėtas. Par
davė Speiser & Speiser Realtors, 

1 kurių ofisas 4857 W. 95th St.,
M^n 

nnnci gauti bendrą, vaizdą, ku
do deri, iš tokių “pavardinių” 

—^ndcnriui negali susidary 
Perskrčms, pavyzdžiui.

Meksikietis per tuos pačius 
Speiser pardavė ant 7329 So. 
Rockwell trijų butų namą neg
rams. Esą, jie ten padarysią iš 
trijų šešis butus ir apgyvendin 
šia 50%

Park Community Association” 
sušaukė Į St. Adrian mokyklos 
parkininio lotą vietos gyventojų 
ir “Senior Citizens Escort Ser
vice” trokelis 10 asmenų nuve
žė piketuoti “Speiser and Spei
ser Realtors”. Ofisas veikia nuo 
9 vai. ryto ligi 5 vai. popiet. Mes 
ten nuvykome ir įteikėme spe
cialiai pagamintus plakatus ir 
maršavome šaligatviu ties Spei-. , 
ser ofisu. !

Ofise nieko nesimatė, o gal jie 
išėjo per užpakalines dun's.

95 ąja gatve didelis trafikas. 
Pravažiavo šimtai žmonių. Vieni 
rankomis mosikavo, o vienas net 
kumščiu grūmojo'. Pavaikščioję 
pusę valandos, važiavome prie

TeL *27*1741 — 154J

Telefonas 523-0440

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO .ĮSTAIGA

į

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is W0PA, 

1490 kiL AM.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma- 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukut 
Telef4 HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

®. “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZOŽIONYTĖ 
ProfiNmos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
Ladienio £30 vaL vakaro- 

Visos kidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. FU, 12:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

— Teigiama, kad mula Cho-

$
1

JEAN VANCE ir GEORGE SORJNI

Aikštės automobiliams pastatyti

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Birželio' 27 d. 4 val. popiel 
‘sponsored by ■ the Marque!

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIS 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

'*i^sp'3hr»u šviesu pluoš- 
r ’elniais tautiniais

meini paskutinėmis keturiomis -ū’>-;<= nogloc' i veidus, o žiūro- 
savaitėmis jau sušaudė virš 200 vai nlėšo sale audringais ploji- 
žmonių. 1 rrais”.
_________________________ Kilo klai’s'tnas. kiek buvo tų 

j PlkKiTE JAV TAUPYMO bon»!< ?ckėiu ir žiūrovu. Skaičiai, ma-

*

I'eL I Areli 7'1 J11
BALYS VOSYLIUS

Nuo
Tel: OLympic 2-1003

1914 metu

Tek: LAfąyetU 3-3571

AMSULAN5O
PATARNAVIMAI

& 
f?

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVK

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, ŪL

Midland bavmgs ^tar
nauja taupymo u oamiį 
paskolų reikalus visos mw 
su apylinkės. Dėkojama 
Jums už mūras parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me bvti Jums naudingi ii 
ate^tvie.

Sąskaitą apdraustos 
Hci >40,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicago. IL 6062 

Tt* 925-7400
8929 SO. HaRLBM Avt. 

Bridgeview, IL 4<MS* 
TeL S9R-9400

F. J. RIDIKAS
X354 bo. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS
M19 S*. LKUANICA AVB. Tel-: lArdi 7-11S8 -1131

% vietinių, o kiti busią Moose restorano. Matyt, didžiu-1 
lenamiai — negrai ir net kripe- lis pastatas ir nemažas parkini-, 

’.:ai.
Jau keletas organizacijų tu

rėję susirinkimus, piketavę, net 
buvęs Speiser įstaigos išmuš
tas langas.

✓

PATS SKAITYK IR DAR KL 
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTI -NAUJIENOS^ J

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL: 652-5245

mo lotas. Minėtas restoranas 
randasi 1500 W. 87 gatvėje. ‘

Dalyviai išlipo iš trokelio ir. 
pasiėmė po gerą pluoštą prokla- 1 
macijų, kurios nukreiptos prieš 
minėtas institucijas. Proklama-1 
cijos antrašas “Save Our Neigh-;

(Nukelta į šešt? puslaoį;

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

Lietuvi?

Laidotuvių
Direktorių

III
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 AfcCKtt AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

fe

s 
a
1
B

Passbook Savings.

ings

Gyvenęs Marquette Parko apyli
Mirė šių melų liepos 13 dieną, sulaukęs 65 melų am

žiaus. Gimė Lietuvoje, Vilniuje.

Palikd nuliūdę: švogeris Mykolas Židonis, sesers dukra 
Genovaitė Vcbrienė, josios vyras Juozas, jų dukra Vaiva® 
ir josios vyras L>žiiiii Gustas, jų sūnus Aras; pusseserė Adelei 
Lašantienė bei kili giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 8

Vėlioms priklausė Skautų Sąjungai, Lietuvių žurnalistų® 
Sąjungai ir kitoms organizacijoms. • B

Velionis pašarvotas Petkaus Marquette Parko koply-B 
žioje, esančioje 25.'W W. 71 st Street. Atsisveikinimas įvyks® 

UI >enktadienį 7:30 vaL vak.
■ laidotuvės įvyks šeštadienį, lipios 18 d. 10:15 vai. ryto® 
fl’>us į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią R

i ■Marquette Parke, o po gedulingų pamaldų bus nulydėtas!
3 . šv. Kazimiero Lietuvių kapines.

'■
Visi Balio Vosyliaus gimmės, draugai, artimieji ir pa;

Miami prašom; atsisveikinime ir laidotuvėse dalyvauti.
H Švogeris ir giminės

a Laidotuvių direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2315.
4. M-

(LACKAWICZ2

2424 WEST 69U STREET REpuWic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilk, HL >74-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
MOT So. UTUAN1CA AVB. Tel: YArdi 7-3401

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, July 17, 1981
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pasišventimu duba, pluša. 
Lietuvai greičiau priartinti 
vę. Jis nuolatos skelbia lie 
tautos kovą prieš ckupant 
lu kalba italios _ (r

nuolat pateikia 
tpaudai apie pa’ 
tautos kovą prie: 
so, leidž’a knyga 
ja tautos kančias 
prieš okupantą.

Vėliausias V.
leidinys — “UMORISMO AN- 
TISOVIETICO IN LITUANIA"■ 
Tai jau septinta jo knyga italų 
kalba Lituania knygų serijoje. 
Knyga — 233 puslapių, kišeni
nio formato leidinys, 
tmio turinio, kur pa'
500 antisovietinio gyyeniiro hu- 
moristikos, anegdotų, atkePavu- 
sių iš pavergtos Lietuvos, 
nys suskirstytas į šešis sk 
politikos, religijos — ateizno. 
ekonomijos — progreso, kultu 
ros mokslo, teisingumo ir įvai
rių. Knygos autorius V. Mince
vičius žino ką rašo ir 1 
forma atskleidžia pavergi 
vejančios lietuvių tauto: 
tencinį nusiteikimą. Būt _ 
dingą šitokią knyga turėti ir lie
tuvių kalba, tik reikėtų pagal
voti, paplanuoti, kaip sutelkt’ 
lėšas tokiam leidiniui. Nctenk?. 
abejoti, kad tokią knygą išlei
dus, lengva būtų ją išplatinti ir 
išlaidas padengti.

Publicistas A. Pleškys paro
se knygą — BALFo. ALTos ir 
.VLIKo Niekiriimas. Leidinio 
apimtis — 32 pus; išleido Chi- 
cagos Lietuvių Spaudos Klubas. 
Leidinys gaunamase spaudos rin 
koje, pas autorių, pas leidėją ir 
Naujienose.

SKAITYK IK KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI

> DIENRAŠTĮ ‘‘NAUJIENAS4

Kronikos žinios

PO

■»S

KRONIKA
ROPOS LIETUVI!/ VYSKU-:

A..DEKSNIO DVIGUBA 1

aropos lietuvių vyskupui Į 
ano Rėksniui šįmet su-’ 
ka 75 metai amžiaus ir 50 į 
ų kunigystės. Ekscelencija J 
A. Deksnys vyskupo parci- j 

c na dvyb’ktus metus. Euro-( 
lietuviai jį vadina geruoju

ayto’u. Vyskupas pasižymi di
leliu taktu, erudicija, yra ištiki
mas D'evui ir Tėvynei. Jam ten ‘ 
;a linkėti tik sveikatos ir sėk-j 
-f'ės, ko ir linkima!

A. REPŠIENE, R. L. B-nės Ta-' 
rybos prezid'umo sekretorė išė-j 
io i penspą. Darbovietės vado-j 
vybė, Įvertindama jos ilgametį' 
kruopštu darbą kompanijai, jai i , , . , . , . ,■ ... ., . ..... . 1 aktyviu, kovingų patriotų, koks
4iren?e iškilmingas įsipilti]vpc ir J c °” r

atAL ESTATE FOR SALI | R6AL ESTATS FOR SALM

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARJATAS ♦ VERTIMAI.

TISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

! -urengė iškilmingas išleistuves ir 
I dar apdovanojo, įteikiant jai 
i branda dovana*

K-.p. V. ZAKARAUSKAS, R. 
L. B-nės Tarybos prezidiumo vi
cepirmininkas yra ne tik geras, J 

; garsns pamokslininkas, bet ir j 
oreduktingas publicistas, Įžval-j 
gus visuomeninio, organizacinio ; i Į gyvenimo stebėtojas ir taiklus 

Į komentatorius; jis vykusiai gi
na -ALTOS ir VLIKO pozicijas 

! nuo politiškai pasimetusiu, pasi- į 
Į klytusių L. Bendruomenės va- 
j dovų, aiškiai siekiančių sunaikin 
I .i centrines politines išeivijos 
Į instūucijas — ALTĄ ir VLIKĄ 
j Šitokios negatyvios L. B-nės va- 
; dovų pastangos yra tikra nelai- : 
mė išeivijai; L. B-nės vadovų j 
politikavimas yra tik sąmonin- 
ga ar nesąmoninga talka Lietu- j- 
vos okupantui 
karauskas, būdamas giliai 
moningas patriots 
tą tautinį reikalą Lietuvos lais
vės reikalą. Tai, Gerasis Dieve, j tams. Kalbėdamas su kaimynais, 
tik daugiau duok mums tokių j jis pareiškė,, kad tarp daugelio

Į laikraščių, Naujienas pastas pris 
tato tiksliausiai. Dėkui už dėme
sį, taip pat dėkui jo mieliems 

į kaimynams už teigiamą įtaką.

— Bronė Kaselis iš šiaurės Či
kagos prenumeruoja daugelį lai
kraščių ir visus juos aukomis 
paremia. Dėkui už ankstybą pre- 
numetatos pratęsimą ir už ta; 
proga prisiųsta $15 auką, t

— Emilis Miliauskas^ Bishop, 
Cab, naujasis mūsų skaitytojas, 
mokėdamas metinę prenume
ratą, pridėjo 10 dolerių, tapda
mas ne tik prenumeratorium, bet 
ir rėmėjų. . Propaganda prieš 
Naujienas verčia lietuvius at
kreipti į jas asmenišką dėmesį 
ir įsitikinti, kad tai yra melas. 
Dėkui už tą dėmesį, metinę pre
numeratą ir už auką. Dėkui už 
gerus linkėjimus.

yra mūsų kan. V. Zakarau.skas.

RLB. VAKARŲ APYGARDA 
leidžia biuletenį BENDRUOME
NĖS BALSAS; redaguoja Vac
lovas Prūsas. Biuletenyje patei
kiama informacija apie organi
zacijos veiklą. Karts nuo karto 
randama žinių ir apie frontinin- 

i kų kontroliuojamos Bendruome 
nes veiklą, jos vadų pastangas 
griauti ir sugriauti išeivijos po
litinius veiksnius, ALTA, VLL 

j ką. Duodamas stiprus, užtar- 
i nautas atkirtis politinių veiksnių 

griovėjams, frontininkų akty
vui*

Tad Kan. V. Za-!
są-Į — Balys Telyčėnas, Monroe, 

s, ir gina šven Mich., susipažinęs su Naujieno
mis, jas užsisakė vieneriems me-

Pagerbkime Dariu ir Girėną

KEW\ ’KAURAS'

Moterų pagelbi-Sekmadienį, liepos 19 d., ly- žus. Prisidės ir 
giai 2 vai. popiet, Marquette nis vienetas, vadovaujamas Ma- 
Parke, prie Dariaus ir Girėno pa- ry Martin.

Visos lietuviškos organizacijos 
kviečiamos iškilmėse dalyvauti 
su savo vėliavomis, o narės su 
tautiniais drabužiais, jei galima.

Platesnių infoYmacijų galėsi
te gauti paskambinę \\ alter Kal
vaitį lel. 582-2170.

minklo, stovinčio prie 67-tos ir 
California gatvių sankryžos, bus 
paminėta garbingų lakūnų mir
ties 18 melų sukaktis.

Minėjimą ruošia Amerikos Le
giono 271 postas, vadovaujamas 
komandieriaus Kruče Nrberie-

JOHN GIBAIUS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

PASSBOOK
ees

the bast way to

Quarterly 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO ’8%

ša e us for 
bnancing.

AT OUR 10W RATU

220 WIST CERMAK ROAD CHICAGO, HXINO3 fiSSI
Ttaa KjxuuEfim, PrttUxt Fimoai Vlrghla 7*7747 

H0ŪR31 Mon.Tua.Fr1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

— Zaikauskai iš Illinois vals-|- 
tijos, dėkodamas už patarnavi
mus ir pratęsdamas prenumera
tą. parėmė Naujienų leidimą $10 
auka. Dėkui.

— Birželio mėnesį j Hong 
Kongą atvyko 500 pabėgėlių iš 
komunistinio Vietnamo.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 77S-2233

— Vilius Vario kojis, iš Mar- 
quette Parko, prie metinės pre
numeratos pridėjo 5 dolerių 
auką. Juozas Jurkšaitis iš San
ta Monica, Cal., atsiuntė $4. o 
Jonas Lozoraitis iš Euclid, Ohio, 
paaukojo $3. Dėkui visiems.

PADĖTIS BE IŠEITIES

(Atkelta iš 5-to psi.)

i pašto dė

— Ketvirtadieni aukso uncija 
kainavo $417.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

SEWER AND
PLUMBING 

©
ANY RODDIXG AND

DRAINING — §30.

If not open — no charge. 
0

CALL 656-8387
Marquette —~~z----------------------------

T & F SEWERAGE & PLUMB 
ING. Rod any drain line for $25 
If not open, no charge. We install

borhood”. Išnešiojo net keliuose 
blokuose, sukaišiojd 
žutes Moose Lodge 
jone.

Po to grįžome į
Parką, į namus. Grįžome pro ta
riamą bažnyčią. Parodžiau daly- > 
viams, kai negrė stovėjo' prie du- flood c'ontrols pump- and valves 
rų su kūdikėliu’rankose. i We install complete bathrooms

Namų savininkų organizacijų* and basements,
vadovybės gerokai pavėluotai ._________ 523-1962 ______
susigriebė gelbėti padėtį, kuri Į PARDUODAMAS trijų miegamų 
dabai be\ eik* beviltiška. į padidinamas namas rūsyje ir pa-

1 stogėje, greta didelis sklypas, 
pusė bloko nuo Archer Avenue.

TelefbnuOti 847-2637' 
tiktai po 5:30 vai. p.p.

Lapelių, raginančių rinktis į 
šv. Andrijono aikštę, paskleista. 
labai mažai. Net mūsų valdyba* 
nežinojo. Vicepirmininkas Pa-; 
tackas negalėjo vykti piketuoti; 
Vyko St. Patlaba ir mes keturi 
lietuviai.. / į

Parengti plakatai, proklama- 
cijo’s. Reikia užgirti jų pastan
gas, bet, a t renio, per vėlai.

Bandys prašyti Moose, kad 
atsipirktų tariamą bažnyčią. Ne
įtikėtina, kad jie tą darysią.

K. Baukus

i—H-mm— i m r m»

AA Gas Equipment 
Heating Serv.

Air Conditionnig - Refrigeration - 
Sheet Metal - Boilers Installa

tion and Repairs
24 Hour Emergency Service
Licensed - Bonded - Insured 
721-9555 625 E. 103 St.

" —

COMPLETE LAWN 
MAINTEN. SERVICE

NO JOB TOO SMALL,
NOB TGC RIG.
Call 33M374

After 6 — 233 6211

VIVEROS ŠERY. CO.
AIR CONDITIONING 
& REFRIGERATION

Service All Makes
• Repair • Installation

• Maintenance
10% Discount for Senior Citizens

9021 S. Muskegon 731-7395

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie- 
1 gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 

zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas. 

: $51,500.

62-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš S35,000- Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Av*.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

4645 So. ASHLAND AVI. 
' Tel. 523-8775

Tel. 436-7878

Pirkite senoviškai
8 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas.- Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

a 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.

. 2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700..

§ Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69lh SI.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
meri automatiniame aparate.

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Miesto Riby

BAR, ROOMS, APTS., BOAT 
HOUSE, right on Pistakee Lk. 
$200,000, best ofr. Must sell. 

Please Call 546-6198 
or 587-7762 eves.

( GENERAL REMODELING %
< • Alumin, langai, durys, medžio < 
i apmušimai. * Staliaus darbai, ce- j 
Įmento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 So. Kadzie Avenua 
Tel. 776-8505

Dengiąme’ ir>taisonie 
šių stogus. Už; darbą garaifL 
iuojame^r ėlamejapdraustL

• ARVYDAS KIELA '
6557 S. Talman Avenųe ! 

Chicpgo, IL 60629 *

Laikrodžiai ir brangenybė® 
Pardavimas ir Taisymu 
2646 West 5Pth Street 

. Tel. REsubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Aveniu, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

SUSnnENIJLMAS LIETUKŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemallBė or- 

mriaclja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metux-

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba. _

SLA —išmokėle daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleris 
apdraudų savo nariams.

SDA — apdraudžia pigiausiomis kaine mis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

• Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

5LA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endcnrment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo Ir ju gyvenimo pradiaL

•sLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

5LA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijoj. Kreipkitės 
J flavo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

CITY & SUBURBS
EMERGENCY SERVICE 

COMMERCIAL - RESIDENTIAL I 
PLUMBING - HEATING

SALES & SERVICE 
ELECTRIC SEWER RODDING

LICENSED & BONDED
L&M PLUMBING & HEATING CO. 

4325 W. Flournoy 722-0466
jjTTegwMat.JWii .imu, u »

CANADIAN PROPERTIES
LAKE OF THE WOODS 

SIOUX NARROWS, ONT., CANADA 
GROC. STORE + HOUSE. 5125,000.

Also
COMMERCIAL COIN LAUNDROMAT 

inc. 3 Bdrm. Apt. for $175,000.
Terms Negotiable on All Properties.

Ph. (312) 236-2202 r 
or Call 27-4-6131 after 6 P.M.

After 6 P.M.
IT'S GOD'S COUNTRY 

GREAT HSHING & HUNTING

M. i I M K U 3
XcUry Public 

INCOME TAX SERVICR 
S. Maplewood. Tel. 254-7453 | 
p«t daromi vertimai, giminlv į

Iškvietime!, pildomi pilietybės prt- | 
symei ir kitokį b lenke i.

u i ■ i !■ ■■■■ ■■■ r

< 425?

HOMEOWNERS POLICY
Zapoht, A^en?

W. Si
Evers. Fark, III,.

- State farm f »re,-and Casually Company

f
Galite krelptli ir tieaUl J 8LA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001 

M7 W. Xth M.
ToL (111) MJ Mli

SPECIAL.
CLEAN CATCH BASINS, 

ROD SINK LINES OR 
MAIN LINES. $38.50

Lie. & Bonded; Sr. Citizen 
discount. 24 hr. Service. 
B&J SEWER SERVICE 

599-9078

GUTTING & HAULING.
No job too big. 
No job too small.

975-0997
- ------------- " ■ -■

MARKET DAY
Sunday, July 19, 1981

VLADEK CENTER 
6506 N. California Ave.

Chicago, 01. ‘ ;
ALL NEW MERCHANDISE

Sponsored by
PIONEER WOMEN

PERSONAL
Asmeny Ieško

Single, Considerate, Personable, 
American Man in Chicago, who speaks 
■>nly English, 38, 6 ft 2, 190 lb., 
vants to meet Considerate, Attractive 
Woman, over 5 ft. 3, not overweight 
12-40 yrs., who would prefer a caring 
.■elationship over conventional dating.

Write: Box 255 — Naujienos 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St
Darbo vai.: nuo 9 r>to iki 7 nk. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimu.
Tęlefonuoti 778-8000

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

EXPERIENCED 
CUSTOM UPHOLSTERERS 

ALSO SEWER

900 N. Franklin • 
280-1166

■"" k
Advokatai

GINTARAS P. CEPtNAS
Dirbo valandos: nuo 8 vat ryt.

iki 6 vai vak. Šeštadieni nuo -
P vai. ryt© iki 12 vai. d.

Ir pagal suaitarima.
T<i 776-5162 arba 776-51M

264$ West 63rd Street
CMeaco. HI- <0629

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, July 17, 1981 <•




