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Sovietų čekistai, negalėdami toliau nusivaryti kalėjimuose laikytų 
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Over One Million Lithuanian 

In The United States

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Thursday, June 9,

Dešimt Sovietų Sąjungoje ka
linamų Helsinkio Grupių atsto
vų, jų tarpe ir Antanas Terlec
kas, pasiuntė prezidentui Rea- 
ganui atvirą laišką, kuriame jie 
aprašo politkalinių terorizavi
mą ir prašo jo pagalbos. Laiš
kas, pasiųstas iš konclagerio 
nr. 36 Kuč:no vietovėje, netoli 
Permės, Sibire, buvo išspaus
dintas savaitraštyje Ukrainian 
Weekly (1983.III.20). Senato
rius Armstrong jį įtraukė į 
JAV-ių Kongreso užrašus (Con
gressional Record, S5685, 1983. 
IV.28).

Laiške pasakojama, kaip, kuk
liai švenčiant 1982 m. Velykas, 
trys laišką pasirašius'eji buvo 
prievarta nutempti nuo bendro 
stalo ir nubausti pusę mėnesio 
kentėti karceryje už /rujos or
ganizavimą”. Laiško autoriai 
ragina Reaganą paremti tarp
tautinės komisijos, kuri inspek
tuotų Sovietų lagerius, įstei
gimą.

“Valstybė, kuri grūda sava 
politinę, tautinę, religinę ir mo
ralinę opoziciją į kalėjimus ir 
konclagerius, nenusipelno jokio 
pasitikėjimo”, užbaigia laišką 
politkaliniai. ‘

. i * * . į \ į.

“POSSEV” APRAŠO MATYTO 
TRŪKUMĄ LIETUVOJE^:

' ' ' ' 'ALietuvos; SSR pagamina dau
giau mėsos ir pieno pagal gy-. 
ventojų skaičių, negu bet kuri 
kita sovietinė respublika, — tei
gia Vakarų Vokietijoj rusų kal
ba leidžiamas žurnalas Possev 
(1983 vasaris). Nepaisant to, 
pasfariijų kelių metų bėgyje 
gyventojų aprūpinimas maistu 
vis blogėja. Pvz., Vilniaus mais
to ? parduotuvėse vienam asme
niui parduodama nedaugiau 
kaip 200 gramų sviesto, o mėsa 
virto “deficitine preke”. 

* * *
KALINAMI SAVILAIDININ- 

KAI P.E.N. KLUBO 
PRANEŠIME

POLITKALINIŲ ATVIRAS LAIŠKAS 
PREZIDENTUI RE AG ANUI

DVI NAUJOS KNYGOS APIE 
LIETUVOS ISTORIJĄ

Berlyno Laisvasis Universite
tas išleido švedų istoriko Sveno 
Ekdahlo veikalą apie Žalgirio 
mūšį 1410-ais metais. Princeto- 
no universiteto leidykla skelbia 
penkių autorių knygą “Russifi
cation in the Baltic Provinces 
and Finland, 1855-1914” (Rusi
nimas Baltijos Provincijose ir 
Suomijoje, 1855-1914). Knygą 
redagavo dr. Edward C. Tharen, 
kurio speciali sritis yra rusų 
konservatyvusis nacionalizmas.

♦ * *
L’OSSERVATORE ROMANO 

KRITIKUOJA AKCIJĄ PRIEŠ 
LIETUVIUS KUNIGUS

Vatikano oficiozas L’Osserva- 
tore Romano gegužės 10 d. pir
mame puslapyje kritikavo akci
ją prieš lietuvius kunigus. Dien
raštis klausia, ar toji akcija 
reiškia, kad prieš religiją nu
kreipti sovietiniai įstatymai, ar 
tai yra tik /‘paprasta bendra ak
cija prieš *^?Gkftiimų' laisvę ”, 

(Elta)

us ;

ŠIANDIEN BRITAI RENKA 
NAUJA PARLAMENTA

MARGARET THATCHER PASIGYRĖ, KAD JI LAIMĖSIANTI
:4'^^M®ĖTVER1US METU^ VALDYSIANTI KRAŠTĄ
^StKJŠ’AS, Anglija.— Mar

garet Thatcher antradienį pasi
gyrė, kad ketvirtadienį, šian
dien, konservatoriai laimėsią 
rinkimus didele dauguma ir dar 
keturis metus ji valdysianti 
Angliją. Ji džiaugėsi, kad britų 
svaras atsigavo kartu su dole
riu ir ūkio reikalai pamažu ge
rėja. Ji tvirtino, kad visi jaučia 
ekonominį pagerėjimą, kuris 
ateinančiais keturiais melais 
dar labiau sustiprėsiąs.

Premjerė planavo savo rinki
minėje kampanijoje kreipti ypa
tingą dėmesį į laimėjimus Falk
land© salose, bet šiomis dieno
mis apie Falkland© salų karą 
veik neužsiminė. Bet paskutinę 

t diena neišlaikė. Rinkiminę kam-
to tvirtina, kad jis pasisveikino lją . baig- Falklando salu 
su Andropovu ir jis nepastebėjo :vaizd3.s ir>štanlev uosto už- 
jokiu rankos drebėjimu. Krem- . - 
liuje praeitą savaitę su Andro- | 
povu kalbėjosi ir Averell Harri
man, kuris nepastebėjo rankų 
drebėjimo. Jis atrodė ramus ir 
sveikas, energingas.

KALBOS APIE ANDROPOVO 
ATARKINSONĄ”^

NIA^^^feja.
Andropovas,
komunistų partijos- .--generalinis ’ 
sekretorius ir.. politinio biuro 
pirmininkas, praeitą pirmadienį 
pasirašė su Suomijos preziden
tu Mauno Koivislo naują drau
gingumo sutartį.

Andropovas pakvietė Suomi
jos prezidentą pietums. Andro
povas buvo pasirašęs trumpą 
kalbą. Po kalbos, užsienio diplo
matų tarpe pradėjo sklisti ko
mentarai, kad Andropovo ran
kos drebėjo, kai laikė parašytos 
kalbos lapą. Kiti matė dreban
čią Andropovo ranką, kai jis ge
gužės 3 dieną įteikė pažymėjimą 
Rytų Vokietijos komunistų va
dui Erickui Hoeneckeriui.

Suomijos prezidentas Koivis-

DIKTATORIUS KADAFI
NEPASITIKI VYRAIS

ADIS ABABA. — Etiopijon 
turėjo suvažiuoti visų Afrikos 
valstybių atstovai, 
susitarti ir < 
ką. Tai būtų g

Lietuvių savilaidos darbuoto
jai išvardinti P.E.N. Klubo Kali
namų Rašytojų bei žurnahstų 
Komiteto pranešime, kuris buvo 
svarstomas gegužės mėnesį Ve
necijoje įvykusiame pasaulinės 
rašytojų organizacijos suvažia
vime. Tai Balys Gajauskas, Gin
tautas Iešmantas, Povilas Peče
liūnas, Viktoras Petkus, Vytau
tas Skuodis, dr. Algirdas Stat- 
kevičius, Antanas Terleckas ir 
Julius Sasnauskas. Apie kalina
mus lietuvius taip pat pasisa
kyta suvažiavimo metu.

— Kinijos spaudoje keliamas 
klausimas, kaip vaikai galės 
augti, neturėdami brolių, pus
brolių. seserų ar pusseserių. Iki 
šiol Kinijoje būdavo dąugiavai- 
kės šeimos.

KALENDORfiLIS
Birželio 9: Felicijonas, Rim

ienė, Almantas, žolinė, Barvy- 
das, Vorilė.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:24.
Oras šiltesnis.

Jurijus Andro|>ovas sveikas . 
ir geriau informuotas negu 
kili valdovai apie pasaulio 
įvykius. Jis gauna žinias iš 
valdžios ir iš KGB agentų.

į ėmimu.
Darbiečiai gana aštriai kriti

kavo premjerę. Ji, sako, giriasi, 
kad ji laimės šiuose rinkimuo
se, bet niekas rinkimu rezulta
tų nežino, kol balsai nesuskai
čiuoti. Ji giriasi, ką ji darysianti 
ateinančiais keliais metais, bet ji 
dar nežino, ar bus išrinkta. 
Darbiečiai tvirtina, kad premje
rės rinkiminė kampanija pa
remta svajonėmis ir pagyri
mais. Darbiečiai patarė balsuo
tojams kreipti dėmesį į gyveni
mo tikrovę. Bedarbių skaičius 
didelis. Jis nemažėja. Falkland© 
salose kariavę vyrai dabar ne
turi darbo.

Ponia Thatcher tvirtina, kad 
darbiečiai neturėtų premjero, 
jeigu jie ir laimėtų, nes pirmi
ninkas Michael Foot yra per se
nas premjero pareigoms.

— Jeigu Foot galės laimėli 
pirmi- 
atsakė

rinkimus, tai jis pajėgs 
ninkauti ir kabinetui, — 
darbiečiai.

— Trečiadienį aukso 
' kainavo $401.

uncija.

WASHINGTON, D.C.— Vals- JAV-se.
lybės departamentas, patyręs
apie Nikaraguos vyriausybės ’ nutarė pasiusti asmenišką sav 
nutarimą išsiųsti iš Nikaraguos astovą Richard B. Stone į Nik? 
ambasados sekretorius David ■ raguą, kad galėtų išsiaiškinti s 
Noble Greig bei -Ermila Loreta dabartine Nikaraguos vyriaus; 
Rodriguez ir politinių reikalų 
patarėją Lindą M. Pfeifel, ant- į Specialus ambasadorių 
radienį nutarė tuojau uždaryti; planuoja būti Managuoj peni 
visus šešis Nikaraguos konsulą-. tadienį. JAV skiria Centro Am 
lūs ir iki penktadienio išsiųsti ' rikos valstybėms ekonominę p: 
visus konsulatų tarnautojus. Ni-Į rainą. Jeigu Nikaraguos va’st; 
karaguos vyriausybė paskelbė 
tokį melagingą ir šmeižikišką 
pranešimą apie JAV atstovų 
norą nunuodvti Nikaraguos už
sienio reikalų ministerį, kad su j 
tokia vyriausybe geriau neturė
ti jokių konsularinių ryšių.

Dabartinė Nikaraguos vyriau- 
■ sybė turėjo savo konsulatus 
‘ New Yorke, San Francisco, Mia- 

>■ Į mi, New Orleans, Houston ir

bės atstovai norės prašyti ek< 
nominės paramos, tai turės ka 
bėti su ponu Stone.

Iki šio meto Amerikos amt 
sadorius Nikaraguoje nebu1 
liestas spaudoje ar radijo ha 
gose. Valstybės departament 
įpareigojo Amerikos ambasad 
rių nuvykti į užsienio ministe 
ją ir pareikšti protestą dėl ? 
karaguos vyriausybės paskelt

Los Angeles miestuose. Vyriau- melų ir šmeižtų. Amerikos d 
sybė įsakė visus šiuos konsulą- lomatai, išsiųsti iš Nikaragu 

JA U” PRAVESTAS DŪJOTIE- tus- uždaryti nuo 198A m. birže- antradienį jau pasiekė Wa< 
lio 8 dienos. Tuose konsulatuo- ingtoną.KIS Iš SIBIRO Į EUROPĄ

Natūralioms Sibiro požemių 
dujoms transportuoti i Europą 
vamzdžių tiesimo darbai beveik 
jau užbaigti. Vis plačiau sklin
dant kalboms, kad tų vamzdžių : 
tiesimo darbams buvo naudoja
mi politiniai kaliniai, Tarptau
tinė Darbo organizacija (ILO) 
kelis kartus kreipėsi į Sovietų

Profsąjungų centrą,_1,. kad galėtų Sąjungos 
suvienyti visą Afri- prašydama leisti vieloje patik-.

'alinga valstybė. nn,i’ ar Lkrųjų taip daroma,' 
su kuria visos kitos valstybės: tokio leidimo niekad ne-,

I gavo.
- - . Kai vėl ILO pajudino šį klau- 

Jeigu vado- sini? ir norėj° pasimatyti bei 
vybę paimtų Libijos ir Alžirijos' 
vadovai, tai jie tarp savęs ne
sutartų, pradėtų kovas. Jeigu 
prisidėtų Čadas, tai nesusiprati
mai bū t j dar didesni, nes Čadas 
nesutinka su Libija, kurios ka
rius prancūzai turėjo išprašyti 
iš Čado.

Bet labiausiai visus nustebino 
Kadafi, Lib:jos valdovas. Iki šio 
meto jis buvo lydimas ištikimų 
vyrų palydovų, šį kartą jis atva
žiavo į Etiopiją, lydimas moters. 
Vietoj rankinuko, ji atsinešė di
delį revolverį, gražiai įrengtą į 
baltą maišeli, ir jis pakabintas 
ant kairės rankos.

turėtų skaitytis. Bet pats svar
biausias klausimas, kas valdys 
suvienytą Afriką? ..-----

pasikalbėti su tais darbininkais, 
kure prie tų vamzdžių tiesimo 
dirbo, tai iš rusų Profsąjungų 
centrinės įstaigos gavo labai la
konišką atsakymą: “Toks tikri
nimas dabar neturės jokios 
reikšmės, nes darbai jau už
baigti”.

1 se dirbo 21 Nikaraguos tamau- j 
tojas. Visi šių konsulatų tarnau-«

- jojai penktadienį, birželio 10 d..' 
privalo išvykti 
rijos.

Nikaraguos ambasada 
Washingtone neliečiama

Antradienį Valstybės depar
tamentas pasikvietė Nikaraguos! sybė, norėdama sumažinti £ 
ambasadorių, pareiškėjam pro-jventojų skaičių, veda kampa: 

; testą dėl melų ir šmeižtų prie:
Amerikos diplomatus ir prieš! vieną vaiką, 
nutarimą uždaryti Amerikos

1 konsulatą Managuoj, Nikara
guos sostinėje. .
formuotas apie Valstybės depar- Parke ruošiamoje kaimynyst 
tamento nutarimą uždaryti vi- šventėje ir užssakys cepeli 
sus šešis Nikaraguos konsulatus bei varškėčių.

— Andropovas turi bėdos 
inkstais, todėl j:s vengia deg 

iš JAV terito- nės ir riebalų. To pasėkoje, 
kalnieriai jam dabar pasida 

! per dideli, — komentuoja d: 
lomatai.

— Dabartinė Kinijos vyri

ją, kad šeimos išaugintų tik

_ ,, _,__  — Chicagos meras II. Was 
Jis taip pat in-Jingtonas dalyvaus Marque

KOMUNISTAI NEŠAUDO 
PRANCŪZŲ ŽUDIKO

BERLYNAS, Vokietija.— Ry
tų Berlyne komunistai teisė na-, 
cį smogiką Heinz Barth. Teismo 
metu paaiškėjo, kad šis smogi-! 
kas sušaudė 731 kaimiečius 
Prancūzijoj. Jie vedė kovą prieš 
vokiečių okupaciją. Buvo suim
ti ir sušaudyti.

Teisme paaiškėjo, kad nacis 
Barth turėjo labai gerą šautuvą. 
Jis galėjo nušauti žmogų labai iš 
toli. Jis pataikydavo į galvą.

Komunistai labai lengvai ski
ria mirties bausmę politiniams 
savo priešus. KGB gali sušau
dyti juos be teismo. Bet komu-1 
nistai nepaskyrė Heinz Bartkui 
mirties bausmės. Reikalas bu
vo išklausinėtas, apsvarstytas * 
ir šiam prancūzų žudikui pa-, 
skirta kalėti iki mirties.

STOCKHOLMAS.— Kai And
ropovas, kaĮliedamas su Suomi
jos prezidentu Koivisto, pasakė, 
kad Baltijos jūrą reikėtų išskir
ti iš atomo karo lauko, Today 
paskelbė gandą, kad Andropo
vas nežino, ką jis šneka. Ku
riam tikslui jis nori išskirti Bal
tijos jūrą?

Štai kokia yra tikrovė. Sovie
tų kariuomenės vadai sumanė 
pastatyti didelę atominę stotį 
Baltijos jūroje. Ji yra 200 kilo
metrų alstumoje j Vakarus nuo 
Klaipėdos. Ji visa po vandeniu. 
Ją statė tris melus. Visa eilė 
jaunuolių, gyvenusių Klaipėdo
je ir apylinkėse, buvo paimti
tai slėpynei kasti. Jie ten buvo, sveikatą. Tik po trijų metų jie 
dieną ir naktį. Jų neišleido nei išleisti, bet jiems įsakyta žodžię 
vasarą, nei žiemą. Tris metus niekam netarti. Jei pasakys, tai 
praleidę po vandeniu, vyrai su bus nubausti.

sirgo, gavo reumatizmą, negali 
naudoti raumenų. Drėgmė, šal
tis ir stoka saulės sugadino jų
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Šiandien visoje Anglijoje eina rinkimai. Ponia Thatcher 
tvirtina, kad ji laimės, o darbiečiai sako, jog Anglijoje 

darbo žmonių yra. dauguma, tai jie turėtų laimėti-



VACLOVAS BIRŽIŠKA

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELIAS
(Iš V. Biržiškos raštų)

mokyklas ir kariuomenę lietu 
vių vokietinimo darbą, ir tas Rė
zos bendradarbių būrelis visai 
išsisklaidė, nedavęs beveik nie
ko originalaus ir naujo. Bet vis 
dėlto lietuviškoji knyga čia ne 
tik neišnyko, bet skaičiaus po
žiūriu net smarkiai pažengė pir
myn. Nors ir vietinės lietuvių 
ar bent lietuviškąjį darbą dir
bančios šviesuomenės sudėtis 
žymiai pasikeitė, nuo to darbo 
apsimetus daugeliui kynigų, bet 
į jų vietą stojus nemažam, dau
giausia Karalienės mokytojų se
minariją baigusių, pradžios mo
kyklų mokytojų skaičiui, lietu
viškosios knygos kiekybinė pa
žanga buvo ne tiek tos šviesuc- 
metės nuopelnas, kiek pačių 
spaustuvių. Kaip tik nuo XIX 
a. pradžios monopolinė knygų 
leidimo srityje Karaliaučiaus 
spaustuvių padėtis pranyksta, 
kada susikūrė eilė naujų spaus
tuvių Tilžėje, Gumbinėje, Klai
pėdoje, paskiau Priekulėje ir 

kitur. Ieškodamos darbo ir jo 
užtenkamai negaudamos iš vie
nų vokiškų spaudinių, jos pra
deda savo tarpe varžytis, leisda
mos lietuviškas knygas, žymiau
sia dalimi religines, o nuo 1847 
m. ir kaledorius, vėliau ir laik
raščius.

(Tęsinys)

Bet, nežiūrint tų visų u ūku-j 
mų ;r trukdymų, lietuviškoji 
knyga, kad ir lėtais žingsniais, 
vis stūmėsi pirmyn. Knygų pa
reikalavimas nuolatos didėjo, tad 
ir naujai spausdinamų knygų 
skaičius nuolatos augo. Nors to
ji knyga dar ilgai negalėjo moks 
lo ieškantiems pavaduoti knygų 
kitomis kalbomis, bet vis dėlto 
per pirmąjį 1905—1914 m. de
šimtmetį skaičius Didžiojoje 
Lietuvoje išspausdintų ar jai 
skirtų kad‘ir išspausdintų kitur 
knygų, buvo mažiausia du kar
tus didesnis, kaip skaičius kny
gų. jau išspausdintų per 40 spau
dos draudimo metų.

Naują smūgį lietuviškajai kny
gai sudavė Pirmasis Pasaulinis i 
karas. Pradžioje rusiškoji karo I 
cenzūra, o vokiečiams 1915 m. j 
Lietuvą okupavus, ir vokiškoji, 
beveik visiškai išnaikino lietu
vių spaudą Lietuvoje. Išsisklai
dę po visą Rusiją priverstiniai 
“pabėgėliai’’ nuo karo mėgino 
šį bei tą ir Rusijoje spausdinti. 
Jie išspausdino ten kiek mokyk
linių vadovėliu ir šiaip kitų kny
gų ir sukūrė kuklią periodinę 
spaudą. Bet tai negalėjo atsver
ti tų nuostolių, kuriuos atnešė 
laikinis spaudos numarinimas 
pačioje Lietuvoje. Tuo laiku ja- 
nespausdinama knygų ir Mažo 
joje Lietuvoje, o ir Amerikos 
lietuvių gausiai leidžiamos kny
gos tuo laiku Lietuvos visai ne
pasiekia.

XVIII amžiuje į darbą įtrau
kusi geriausias krašto intelektu
alines pajėgas, Mažosios Lietu
vos knyga XIX a. nuėjo kiek 
kitais keliais. Tiktai Liudo Rė
zos veikimo laikais, ypač jam 
1818 m. išleidus Donelaičio po
eziją. o 1825 m. savo išgarsėjusį 
pirmąjį lietuvišką dainyną.' bu
vo susidaręs kaip ir platesnis lie
tuviškosios literatūros mėgėjų 
būrelis, iš kurio buvo galima) pralenkusi ir Didžiąją Lietuvą, 
laukti didesnio ir labiau orga
nizuoto darbo. Tačiau vokiečių čius buvo dešimt kartų didesni 
valdžiai vis smarkiau varant per pirmojoje XIX a.

Tos knygos iš dalies kartoje 
kitas dar XVIII a. išspausdintas 
snygas, bet nemaža pačių spaus
tuvių iniciatyva buvo parašyta 
ir naujų, kad ir daugiausia iš vo
kiečių kalbos verstų ar sukom 
piliuotų iš daugelio vokiškų re
liginių knygų. Jų pareikąlivmas 
buvo toks didelis,.. kad hetik 
nuolatos buvo kartojami tie pa
tys leidiniai, bet neretai, leidė
jams savo teisių neapsaugojus, 
tos pačios knygos buvo spausdi
namos įvairiose spaustuvėse. Tas 
darbas pradžioje buvo tiek suin- 
tesyvintas, kad kuri laiką lietu
viškosios knygos gamybos sri
tyje Mažoji Lietuva buvo kiek

nors pastarojoje lietuvių skai-

pusėje (ligi

1850 m.) Čia buvo pvz. išspaus
dinta 222 liet, leidiniai, o Di
džiojoje turėjome tuo pačiu lai
ku tiktai 204 leidinius. Bet kai 
nuo 1850 m. Vilniuje spausdina
mų lietuviškų knygų skaičius 
smalkiai pašoko, Mažojoje, nors 
ir ten bendtasis spausdinamų i 
knygų skaičius vis augo, nuo j 
Didžiosios jau atsiliko, ir tas skir , 
tumas iš metų į metus nuolatos 
didėjo.

Vietinei lietuviškajai spaudai 
ypač didelę įtaką turėjo atsira
dimas čia periodinės spaudos dar | 
tuo laiku, kada apie tai dar nė j 
nesvajota rytuose. Pradžioje gry , 
nai religinė, paskiau ir politinė, j 
ji savotiškai veikė kaimo visuo-f i menę. Nors morališkai ir poli- i 
tiškai ją kiek ir vokietino, bet ji 
vis dėlto neleido jai kalbiškai 
suvokietėti. Tos periodinės spau 
įlos pirmosios užuomazgos atsi
rado dar 1823—1824 m., kada Na-; 
tanielis Pridrikis Ostermejeris, 
buvo pradėjęs leisti “Nusidawi- 
mus Diewo Karalystėje”. Ta-) 
čiau jam teišleidus tiktai du jų! 
nume ius “Nusidavimai” susto-1 
jo ir buvo atnaujinti tiktai 1832' 
m., kada Pridrikis Kelkis pra-> 
dėjo leisti pradžioje Klaipėdoje,’ 
paskiau Tižėje. o nuo 1833 m.' 
Karaliaučiuj “Nusidawimus apie 
Ewangclijos Praplatinimą tarp 
Žydu ir Pagonu”. Ilgainiui pa- i 
našių grynai tikybinių, daugiau-! 
šia misijų reikalams skiriamų! 
laikraščių atsirado ir daugiau;: 
jų ypač pagausėjo XIX a. pabai-( 
goję ir XX a. pradžioje. Tačiau ' 
greta jų susikūrė ir politiniai 
laikraščiai. 1849—1851 m. ban-' 
(lyta leisti prie vokiškų vietinių ; 
liberalinių demokratinių 1 aik- i 
raščiu lietuviški savarankiškai v iredaguojami priedai bet dėl Prū į

• sijos administracijos persekioji- I 
mų jie greitai nutrūko. Ir patys| 
laikraščiai buvo uždaryti, o iu’ 
redaktoriai buvo persekiojami j

■ ir net buvo priversti iš Vokieti- i
• jes išemigruoti. Bet šis pavojus '
• iš kairės iššaukė tos pačios ad- į 

ministracijos pasiryžimą orga- i
■ nizuoti tokį lietuvišką laikrašti.; 

kuris remtų konservatyvią ir gry i
: nai vokišką politiką. Toks ir bu- į 

vo pradėjęs 1849 m. liepos mėn.
Pridtiklo Kuršaičio redaguoja-; 
mas eiti “Keleiwis”, pirmasis 

i lietuviškas laikraštis tikra to žo- '

r

For the woman 
whos at the heart of her familys finances.

You can’t afford to be 
Because if you're in charge 
the family budget, you r* 
making decueiona about th* 
future, too,

And that’s where U-A 
Savings Bonds come \n. Bny 
them through your bank, 
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ings Plan where he workv

That way, while you re 
meeting the day-to-day 
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a more secure h Hit*? 
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the * mari v re u > 
a gtKxi barniu

Join th Savkiįs P»

i Pavergtoj Lietuvoj 
KANDIDATAI 

VĄLSTYBINBMS PREMIJOMS

Sov. Sąjungos valstybinių li
teratūros, meno ir architektūros 
premijų komitetas paskelbė, kad 
į 1983 metų premijų konkursą 

; yra 
įtrauktas architektų A. Nasvy- 
čio, V. Nasvyčio ir inžinierės J. 
Morozienės darbas — Lietuvos 
valstybinio akademinio dramos 
teatro architektūra.

Kandidatų j laureatus sąraše 
taip pat yra Lietuvos valstybi
nio akademinio teatro dramos 
aktorius J. Kisielius, vaidinęs 
televizijos filme “Ilga kelionė 
per kopas” drauge su Rygos ki
no. studijos aktoriais. 

♦ * ♦
VL. ŠLAITO PADĖKA

Kaip praneša Vilniuje leidžia
mas Gimtasis Kraštas (V.19), 
Londone gyvenantis poetas Vla
das Šlaitas nusiuntę okupuotos 
Lietuvos spaudai naujų savo ei
lėraščių. šešis eilėraščius iš
spausdino tas pats laikraštis. 
Vladas Šlaitas rašo: “Tai, kad 
mano eilėrščiai pasirodė Lietu
voje, man atnešė daug tikro 

j džiaugsmo, ir aš tai esu didžiai 
j dėkingas”.

Artinasi 23-čias Gintaro balių
1961 m. Chicagos Lietuvių Moterų klubo narės, paskatin

tos gerb. J. Daužvardienės, pirmajame Gintaro baliuje pri
statė visuomenei 6 jaunas lietuvaites. Nors debiutanėių 
pristatymai buvo ruošiami ir kitų grupių, Gintaro balius 
skyrėsi nuo jų lietuviškos muzikos, tautinių šokių bei gin
taro ir trispalvių gėlių puokščių įpynimu j šį elegantišką 
parengimą. Chicagos Istorijos Draugija savo leidinyje Gin- Į į Lietivo^ "respublikos 
taro balių pavadino pačiu įžym’ausiu renginiu Chicagoje. į

Šįmet jau 23-ėia grupė lietuvių kilmės gintarėlių kruopš
čiai ruošiasi momentui, kada birželio 25 d. Conrad Hilton 
viešbučio didžiulėje salėje giliu reveransu jos lenksis prieš 
i..... lytę, tėvelį ir visus svečius, štai šių melų debiutantės:

: An

:rt
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SOVIETAI BANDYS 
GELBĖTI AUKSĄ

Sov. Sąjunga, ketina" pasisa- 
Įvinti auksą, kuris liko nusken- 
j dusįame britų kreiseryje “Edin- 
1 burg” Barentso jūroje. Tokį 
t sprendimą Sovietų vyriausybė 
pranešė britų diplomatams 
Maskvoje.

Kreiseris su aukso kroviniu 
buvo, -vokiečių torpeduotas ir 
nuskandintas 1942 metais. Bet

no iškėlė, britų narūnai, pagal 
anglų-iusų susitarimą. Rusai 
gavo 16 milijonų svarų sterlin-

lį viso išgelbėto aukso.

Bet dalis nuskendusi aukso 
dar liko kreiseryje, kuris guli 
jūros dugne. Tą auksą ketina 
iškelti patys rusai. Jo vertė, ma
noma, yra apie 4 mil. svarų ster
lingų. (E. L.)

KOMPIUTERIŲ PAVYZDŽIAI 
SOVIETŲ SĄJUNGAI

Britų muitinė sulaikė kelias 
siuntas naujausių kompiuterių, 
kurie nelegaliai buvo siunčiami 
į Sovietų bloko kraštus. JAV 
įstaigos, nusiskundė, kad per 
Britaniją į Sovietų Sąjungą yra 
siunčiami inodernūs įrengimai, 
kurie gali būti panaudoti karo 
reikalams.

Zelenograde, netoli Mąskvos, 
yra fabrikas, kuris pagal gautus 
iš Vakarų pavyzdžius, gamina 
naujausius kompiuterius. (E.L.)

— JAV tarėsi su savo sąjun
gininkais Europoje dėl galimy
bių palengvinti ekonomines 
sankcijas prieš Lenkiją. Oficia
liai pagrindinės sąlygos sankci
joms baigti yra trys: karinio 
stovio panaikinimas, politinių 
kalinių paleidimas-' ir vyriausy
bės dialogas su Solidarumu ir 
Bažnyčia. Popiežiais vizitas 
taip pa.t; ttirės įtakos sankcijų 
ateičiai. 7

Glntarėlė GENOVAITĖ GRACIJA MALUŠKAITĖ, Ge
novaitės ir Jono Maluškų dukra, Palos Park, 111., lanko Cąrl 
Sandburg gimnaziją. Yra koncertinio orkestro, sinchroni
zuoto plaukinio bei Orchesis šokio klubo narė. Apdovanota 
pirmos vietos medaliu trimito išpildyme Illinois muzikos stu- 
denhi varžybose. Gavusi stipendiją lankyti specialią orkestro 
nar.ų stovyklą Illinois universitete, Champaign, Ill. Mėgsta 
baletą, skambina pianinu, lošia mergaičių futbolą, plaukia. 
Lankė Lemont lituanistinę mokyklą ir yra Lietuvos Vyčių 
tautinių šokių grupės narė. Vasaros metu laisvalaikius pa
švenčia savanorės-pagelbininkės darbui Palos ligoninėje. Pla
nuoja studijuoti sveikatos mokslus.

džio prasme. Ėjęs ligi 1880 m., priedu leisti dar “Kaimyną”, jį 
“Keleiwis” už gaunamą iš vai-..pavertė tikru kaimo jaunimo; 
dž.o* subsidiją atsilygindavo vi-'Laikraščiu, kokio dar ir Didž.l 
sišku tos valdžios politikos palai į Lietuva tuo laiku neturėjo. Lie- j 
kymu. Tačiau dėl paties redak- j iuvai atkariavus spaudą. Jonas Į

Vanagaitis 1910 m. pradėjo leisti į 
“Byrutę”, kuri jo buvo skiriama! 
jau visiems lietuviams, ne vie-j 
lai Mažajai Lietuvai, ir dėl to,’ 
.arp kito ko, ji buvo spausdina-i 
na’ ne čia įprastomis gotinėmis, 
oet lotynų raidėmis. Į

Didžiojo karo metu beveik vi
si Maž. Lietuvos laikraščiai tų-: 
rėjo dėl karo aplinkybių ir dėl 
kaniiės cenzūros daromų kliū
čių susilikviduoti. Lietuvai ne 
priklausomybę atgavus, o pas
kiau ir Klaipėdos kraštui įsijun
gus į Lietuvos valstybę, čia grei
tai atsirado ir vieline periodinė 
spauda. Tačiau ji, išskyrus kai 
kuliuos religinio pobūdžio laik
raštėlius, tarnavo ne vien Klai-. 
pėdos kraštui, bet niekuo nesi
skyrė ir nuo kitų lietuviškų 
laikraščių. Bet jau likusiojoje 
oo prūsais Mažojoje Lietuvoje,' 
moję pusėje Nemuno, tik di
džiausiu vargu pavykdavo vieną' 
eitą laikrašti leisti, nuolatos su
siduriant su administracijom per
sekiojimais ir varžymais.

(Bus daugiau)

i
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kymu. ' 
toriaus kalbinio lietuviškumo, 
jis. kol dar nebuvo kitų lietuviš
kų laikraščių, bent apsaugojo 
lietuviškąją Mažosios Lietuvos 
visuomenę nuo tiesioginės vo
kiškosios spaudos įtakos.

1878 m. pradėjo eiti “Lietu- 
wiszka Ceitunga-’, paskiau ir ki
ti laikraščiai, kurie jau jokių 
valdiniu -ubsidijij negaudavo. 
Tačiau ir jie daugiausia atsto 
vaudavo įvairių vokiškų politi 
n ’.į partijų interesams. Bet pra
dėjus Maž. Lietuvoje eiti “Auš 
rai”. paskiau ir kitiems Didžia
jai Lietuvai skiriamiems laik
raščiams, jų įtakoje pradedam 
čia leis.i ir grynai lietuviški — 
ne vien kalba, bet ir savo dva

— laikraščiai. Tiek tiktai 
i materialinė jų padėtis buv<

virta, ir dėl to jų daU 
o palyginti neilgai. To 
> 1881—1885 m. ėjęs 
o Sargas”, 1897—1891 
5Z’-a". 1900—1902 m
<a", paskiau, “Apžwal

!.- kai kūne kiti. Ilgiau ėjc 
i.: ■.<’ ~ dice<nį pasisekimą O 
tideredės 1890 m. pradėta leis 
"Nauja Lictuwiszka Ceitun- 
. kuri . u nesidėjo su kokio 

» v kiečių partijomis. bet 
n kilko, sistemingai palaiky- 
o lietuvių kandidatus į Vo 
rijos parlamentą ir Prūsijos
rr,ą. Nuo 1896 m. pradėjusi kė nuo vairo.

11

n?. n

KIC

v t • • . • , 1— Volgoj pirmadienį nusken
do laivas ir žuvo 200 keleivių. 
Laivas kirto į tilto stulpą Ulja- 
novske. Sudužo “Aleksandr Su
vorov”, nes kapitonas pasilrau-

Fcr constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax helps restore your system sown natural 
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You'll like the relief in the morning.
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C Ex-Lėr. Inc.. 19S2
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[ HAMILTONAS, 0NT., KANADA
‘MIRĖ VEIKLUS SLA 72 KUOPOS NARYS 

VLADAS BAGDONAS
■Velionis į SLA 72-ąją kuop^lgiausiai yra išbuvęs SLA 72-ros

įsirašė 19C2 m. liepos 1 dieną, kuopos aktyviu nariu. Pagal
SLA tradiciją, jos sergantieji 
nariai yra narių lankomi. Velio
nis buvo labai rūpestingas ir 
pareigingas šių tradicijų puošė- , 
lėtojas. SLA 72-oji kuopa pasi
ges, netekusi aktyvaus nario ir 
kuopos ilgamečio darbštaus val
dybos vicepirmininko.

SLA 72-oji kuopa yra užsimo-

Nuo įsirašymo dienos iki mir
ties velioiįi? buvo labai parei
gingas ir nuoširdžiai rėmė auko
mis ir dąrĖu J)LA kuopos veik
lą.' Įsirašę į KLA kuopą, negyve
nu ilgą laiką Hamiltone, bet na
rio mokesčius prisiųsd^vo be ra
ginimo visuomet punktualiai. 
Ilgą laiką dirbo Tilburyje, bet 
visuomet, nežiūrint ilgo niioto- ‘jusi velionio garbei nupinti ne- 
lip, atvy 
gegužines ir dar įteikdavo auką! buvusį darbštų SLA narį 
kuopos veiklai paremti. Išėjęs į laiką SLA kuopos vicepirminin- 
pensiją, nuolatiniam gyveniman 
grįžo į. Hąmiitoną ir dar akty
viau įsijungė į SLA veiklą. Bū-

ykdavo į SLA tradicines i vystančių gėlių vainiką ir kaip ' 
les ir dar įteikdavo auką* buvusį darbštų SLA narį ir ilgų

damas veiklus SLA narys, buvo1 
išrinktas į kuopęs valdybą. Iš 
pradžių ėjo kuopos parengimų 
vadovo pareigaš, d paskutinius 
penkerius metus :iš eilės buvo 
išrenkamas, kuopos vicepirmi
ninku.

būnant kuopos pirminin- 
gyvenant St. Catharines 
(30 mylių , nuo Hamilto- Everesto balnas

gsudavo jokiu stipresniu pareis- mis, nieko konkrečiai nežadė- lietuvius Į vieną Tarybą, pul
kime būsimos politikos ar Pa- darni, ir, kitaip sakant, viską t kiai atstovavo Lietuvos intere

sus ir kiek sąlygos ir galimybės 
leido, gynė mūsų tautos nepri
klausomybės atstatymą. Aišku; 
mes turime priimti objektyviai 
ir suprasti, kad tos atstatymo ga
limybės nėra tokios šviesios ii' 
ne tokios greitos, kokias mes 
visi norėtume matyti. Ir dėl to 
turime sutikti su realybe, kad 
kartais reikia daug kantrybės ir 

atsiektume

Man 
ku ir 
mieste 
no), velionis VI. Bagdonas labai
pareigingai atlikdavo pavestus 
jam ■ darbus ir daug padėdavo 
kuopos pirmininkui.

Velioniui Vladui būnant per 
tuos 5 metus kuopos vicepirmi
ninku, man teko dažnai su juo 
pasitarti, kad būtų galima sėk
mingiau suruošti SLA tradici
nes gegužines.

Vladas buvo didelis toleran- 
taš ir patriotas lietuvis. Buvo ne 
tik SLA kuopos veiklos rėmėjas 
aukomis, bet-ir labai dosniai pa
remdavo lietuviška veikla. Už 
tai lietuvių buvo gerbiamas.

Prenumeravo jis ir daug laik
raščių, pirko lietuviškas kny 
gaš ir jas skaitė. Buvo vienas iš 
tų tyliųjų lietuviškos veiklos 
darbuotojų, kuris ne tik žodžiais

• - - • ■ - *■- ’» K.. . %

ir aukomis rėmė Lietuvos lais
vės kovą, bet. ir savo darbais 
toje veikloje pasireikšdavo.

Velionis, iškeliaudamas į-am- 
žiną poilsį, nepaliko medžiagi
nių turtų.. Bet už tai jis paliko 
pėdsakus, kaip geraširdis ir pat- 
riotąsį liehavis. Jis su širdgėla 
prisimindavo sa vo Taula i niu 
kaimą, kur su draugais- praleido 
jaunystės gražiausią, lail^,: Ęp- 
simindavo j&į^tivąisthį beumeJ 
džiaginį vargą kenčiančius savo 
artimuosius okupuotoje Lietu
voje,,ir pagal , išgales juos šelp
davo. Priklausė šauliams, Liet. 
B-neį, Pensininkų- klubui, o il-

ką, įrašyti jo vardą į Lietuvos 
Laisvės Iždą, veikiantį prie 
Tautos Fondo JAV-se.

Velioniui paskutinį patarna
vimą š.m. gegužės 22 d. laido- Į 
tuvių koplyčioje atliko parapi- j 
jos klebonas T. Juvenalis Liau- • 
ba, OFM. Sekančią dieną K- vai. Į 
ryto velionis buvo atvežtas į 
Aušros Vartų parapijos šven-f 
tove. T. Juvenalis Liauba, OEAL z 1 
atlaikė gedulingas pamaldas ir j 
pasakė reikšmingą pamokstu. J 
Per gedulingas pamaldas var-’ 
gonais grojo ir giedojo muzikai j 
Aleksandra ir Veronika Paulio- a PLEšKYS . 
niai, iš St. Catharines. |

Į parapijos šventovę paskuti- ? 
nį kartą, atsisveikinti su velio-. 
niu atvvko daug lietuviu. Po 
gedulingų pamaldų, velionio pa
laikai buvo išvežti į Toronto 
aerodromą ir iš ten, brolio Apo- j 
liharo (atvykusio iš (ihieagos) 
lydimas, lėktuvu buvo išvežtas 
į Čikagą. Taip pat velionį į aero- j 
dromą palydėjo ir Hamiltono’ 
Lietuvių B-nės pirm. Kazys ira 
oonia Deksniai. Jie ir velionio ‘ 
brolį Apolinarą vežė Į.aerodro-; 
mą. Karstą nešė šauliai. l

SLA 72-osios kuopos valdybos 
ir narių vardu reiškiame užuo
jautą velionio broliams — Apo
linarui (j^venančiam Čikagoj), 
Antanuf^okup. ’Lietuvoje) ir 
kitiems giminėms. bei buvu
siems draugams.

Ilsėkis, Vladai, ramybėje, kad 
ir svetimoje Amerikos žemėje, 
bet mums pabėgėliams drau
gingoje.

Juozas šarapnickas, . rr-A. \ .T .. .. . u - „T . : pravedę. Amerikos lietuviai, pa-SLA /2 kuopos pnm. f , 1A,7 v : ■r j brezdami, kad JAV^Senatas ir
_ , . , , .. i Atstovu Rūmai irgi nepripažįs-— Erdves technologija smar- , , * k . ., °. c.. .. T, .v- v- , .. ‘ta tos neteisėtos okupacijos irkiai plečiasi. Iki šio šimtmečio _. . , ,c f.t., ir t.t. ■ ■ .

Šita nepripažinimo kova te-

VLIKo pirm. dr. Kazio Bobelio kalba
(Pasakyta 1983 m. gegužės 29 d. Lietuvių Krikščionių 

Demokratų Sąjungos konferenrijoje, Chicagoje)

(Tęsinys)

Washingtone ir Šiandien te
beveikia mūsų atstovybė. Mes

4.

tuo džiaugiamės ir už tai esa-
' me labai dėkingi mūsų pirmta- 
kūnams — Amerikos lietuviams.

To nepripažinimo kova buvo 
vienintelė ašis, apie kurią suko-

j si visas mūsų laisvinimo darbas, 
kadangi Europoje tuo laiku ne
buvo jokios kalbos apie padėji
mą pavergtai Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai, ir niekas net nebandė 
padėti: pavergtoms Pabaltijo

■tautoms. Amerikoje prie nepri- 
j pažinimo kovos akto dar prisi
dėjo taip pat įvairios komisijos:

i Kersteno komisija, kuri iškėlė 
nusikalstamus Sovietų Sąjungos

, darbus, įvairius smurto veiks- 
ImuSj. taip pat rezoliucija^.kurią

pabaigos žemės orbiton bus pa
leista apie 300 naujų komerci
nių satelitų. Apie karinės žval- buvo tik grynai kaip status quo 
gybos satelitus mažai teskel-. išlaikymas ir buvo labai neefek- 
biama.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 

I3M m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vln*» 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
1. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meilau* straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom!* b 
M- K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubos, A. RCkitelė* Ir JL Vara/ 
kflrybo* poveikslai*. 365 puti. knyga kainuoja tik 33.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir tn 
tintą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie d*frų 
iventea bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktai* duomenim!* 
bei užkulisiai*. Studlj'a yra 151. pusi., kamuoja W.

MNISO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj
tas Fuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht» 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf* 
parduodam* tik už H »

> LIETU vIAKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalauifc 
įdomiai paraiyta rtudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* k 
1 ^bguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys duBtruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodama 
vitovardžlu p«vadinlma'»!r Jų vertiniai į vokiečių kalba. Labai 
naudingoje 333 pu*L knygoje yra Rytprūsių temėlapl*. Kaina K

> KA LAUM1S E1M1, ra lytojo* Petronėlė* Orintaftė* attf
mtnAnal ir mintys apie tamenis Ir vietas neprfJė. Lietuvoje ir pir 
maišiai* bolševikų okupacijos metais. Knygi turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik 13. . •

't JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesūprat 
Lm Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik Ik 
Jurgio Jalinsko knygoje *pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po*, 
riją. Dabar būtų jj ga!i~i ;«• sdinti kovotoju ~.t žm'-cauj >•*« 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja B6.

W lATTKNtS NOYELfS, M. leduko kūryba, I. Valričh 
rvtlriM. BOė p*L tnypoje yra 10 aąmo^ngų nevalių. Kabia H

Kuypn* (lYTMtmn* Naujlmcm, ITW 8e. RaiaWd Kt,
F |MML Ulnkadri ffalM fHdėO Mtarf >—fi*F—i Įhldnini

kad daugeliui ta kova atsibodo.; 
Nieko konkretesnio daugiau ne
buvo galima pasiekti. Niekas ne
norėjo kalbėti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos klausimais, išsky
rus tą pro formą, kad nepripa
žinimo aktą tęsė nuo vieno pre
zidento iki kito prezidento ka
dencijos, ir nuo vieno Kongreso 
iki kito. Kartais tais pareiški-1
mais mes naudodavomės ir di- Daugelį metų po karo, kuo-

y p a tingai met vokiečių ekonominė padėtis 
buvo sunki ir gyvenimo sąlygęs • -t « ”1 • n e 4 ‘

baitijo valstybių ateities atžvil- vyniodavo į vatą. Tokioje pade
gtu. Ta kova buvo tiktai tęsia- tyje 
raa mūsų viso pasaulio lietuvių 
nepaprastu užsispyrimu, kietu 
pasiryžimu ir parengimu bet 
kokiai žūtbūtine' kovai, nežiū
rint kokie tcs kovos rezultatai 
bebūtų. Mes niekada nesutiko
me, kad Lietuva būtų okupuota | jos mūsų diplomatinių tarnybų 
ir pavergta.

šita kova tesėsi maždaug iki 
1973-71 metų, kuomet dideliu 
Sovietų spaudimu, jie būtinai 
norėjo gauti Europos taikos su
tartį, kadangi praėjo tiek daug 
metų po Rytų Europos pavergi
mo ir iki to laiko sutartis su 
Europos valstybėmis nebuvo pa
sirašyta. Visos po karo įvyku
sios sienų ir valstybių teritori
nės machinacijos pasikeitimai 
nebuvo oficialiai niekur užanga- 
žuoti ar pripažinti. Visą la;ką tę
sėsi tas status quo nepripažini
mas. Vakarai nesutiko dabarti
nes Europos sienas galutinti pri
pažinti kaip nuolatines. Tuo pa
čiu laiku, savaime aišku, ir Lie
tuvos okupacija vis buvo tęsia
ma kaip nepripažįstama.

Aš nemanau, kad Lietuvos ir 
Pabaltijo klausimas iššaukė to
kį Vakarų valstybių laikymąsi. 
Pagrindiniai buvo du punktai, 
kurie tokią Vakarų poziciją iš
laikė. Svarbiausia tai buvo Vo
kietijos padalinimas, kurio vo
kiečiai niekada nepriėmė kaip 
faktą, ir niekad nesutiko, kad 
Vokietija būtų padalinta. Jie 
buvo militarinių jėgų priversti 
užimti tokią poziciją, kad iš Vo- 
k'etijos buvo padąrytos\.dvi

buvo mūsų laisvinimo S
veiksniai. Lygiai tokia pat pa
dėtis buvo ir su mūsų diploma
tine tarnyba, irgi jokių konkre
tesnių užsiangažavimų iš niekur 
negavo. Jei pažiūrėtume į Eu
ropos valstybes, tai beveik visos

su tuo faktu nesutik^^į’kJėkT- 
vienai progai pasitaikius, jie tą 
klausimą iškeiki aštresnėje for< 
moję. ' ■ .

džiųodavomės, ir
džiaugdavomės, kuomet gauda- buvo sunki ir gyvenimo sąlygęs 
vorhe pareiškimą Vasario 16-os' taip pat buvo labai surjkiį^ 
prpga mūsų ministrui. Tada- jiems reikėjo atstatyti per<kar^' 
mums atrodė, kad tai buvo labai 
didelis laimėjimas. Tikrumoje,: 
tai buvo tik vaikų žaidimas. 
Tebuvo tik išlaikymas nepripa
žįstant sovietinės okupacijos. 
Mums tuo laiku jokių didesnių 
platformų bei galimybių Lietu
vos bylai tęsti nebuvo. Niekas 
tada nenorėjo su mumis kalbėti, 
niekas nenorėjo Lietuvos ar Pa
baltijo klausimu konkrečiau už
siangažuoti ar ką nors konkre
čiau daryti. Ypatingai Europoje 
ilgą laiką mūsų diplomatiniai 
atstovai ir pats VLIKas, kol dar

sugriautą ūkį, išmokė^iįrepą^ą- 
cijas kitoms valstybėms ir taip 
toliau. Jie tylėjo ir nebandė da
ryti jokių stipresnių politinių 
užsiangažavimu. O C

Kuomet aš perėmiau VLIKo 
vadovavimą 1979 metais, man 
teko peržiūrėti įvairias anks
čiau buvusias VLIKo bylas. Iki 
to laiko mes neturėjome VLIKe 
nė vieno konkretaus pareiški
mo, kad nors bent viena Vaka
rų valstybė skaitytus! ar darytų 
bet kokių žygių, ar kuo užsian
gažuotų ir padėtų Lietuvos lais
vės atstatymo reikalu. Į cįaugu- 
mą raštų net nebuvo atsakoma, 
o į kuriuos ir atsakydavo, atsa
kydavo abstraktinėmis formo-

šiuo metu nepripažįsta, išskyrus
Angl ją ir Vatikaną. Visose ki-' užsispyrimo, kad 
tose mūsų diplomatinės tarny- tą, ko siekiame. Amerikos Lie- 
bos oficialiai yra panaikintos.! tuvių Taryba per daugel metų 
Kita padėtis buvo Jungtinėse puikiai dirbo, padėjo pagrindus 
Amerikos Valstybėse ir Kanado- mūsų, tolimesnei kovai JAV 
je. Dar ne kurį laiką pradžioje I Ir Icilp'anksčiau minėjau, maž- 
buvo Brazilijoje, Umguajuje ir daugiapie 1972-73 metus, pama- 
Argentinoje, bet ten mirus po- žu perėjo į antrą arba naują mū- 
nui Grišinui ir kiek vėliau Čiu- s’4 laisvės kovos etapą.
berkiui, Argentinoje ir L’rugua- 
juje ta padėtis išnyko ir dabar 
ten diplomatinės tarnybos nebe
turime. Taip pat Brazilijoje, kol 
buvo mūsų atstovas Meieris, 
dar šiek tiek veikė, nors ir ne
oficialiai, mūsų diplomatinė at
stovybė. Ponas čiurinskas, kuris 
ten buvo diplomatinės tarnybos 
sekretorius, patylomis buvo at
leistas ir dabar nebeveikia. Tas 
pats yra Europoje bei kitose 
Pietų Amerikos valstybėse.

Kanadoje šiuo metu turime 
diplomatinę tarnybą. Bet irgi 
nė viena valstybė bent kokiu bū
du neužsiangažavo ir jokių pa
žadu nedavė, šiek tiek mūsų 
diplomatinė tarnyba turėjo stip 
resnę padėtį JAV, bet tai bu
vo išdava pastangų JAV lietu
vių, daugumoje Amerikos Lie
tuvių Tarybos — ALTos veik
los.
vAmerikos Lietuviu Taryba nuo 
pat 1940 m, labai vieningai, stip
riai., sujungdama visus Amerikos

(Bus daugiau)

— Juozai aš tau suradau žmo
ną. Pinigais atstos už dvi; gu
drumu už dvi, o darbu irgi už 
dvi.

— O kaip su metais?
— Su metais.? Ne, ji čia pra

lenks tris.

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

SUSIVIENIJIMAS, LIETUVIU AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia. ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija,' lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus. 

x ; SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. - '

6^j?SLA ^.Išmokėję, daugiau, kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
" ' . • ‘apdraudų savo> nariams. i L ,'t

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

. z .; • Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
• Insurance, kuri ypač" naudinga jaunimui, siekiančiam 

aukštojo .mokslo ;ir jų gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už. 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. '• - 

Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York, tf.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210

j| SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
i 

y Cosmos Parcels Express Corp. g 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE £

y 2b01 W. 69th St., Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737

I v. valantinas . S

Inž. UOKAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATMl

JAY DRUGS'VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill.

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais npo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Ji. « - Tnl 47A.990A

J? A LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo .viską, kai bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvi, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jas mokėsi kartu su kurt Jaunium ir proi. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Lr patarė mums toliau studijuoti.

KAim 125. Kieti ririeliri. Elito p. ’ t "

R A JĮ J I E N D S *
1739 S. Halsted St., Chicago, EC <
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Izraelis jau ne tas
Visi atsimename gabius Izraelio kariuomenės vadus, 

laimėti pasiryžusius karius ir Į mūšius besimėtančias 
moteris, sumušusias galingą Egipto kariuomenę, paėmu
sias Siriją ir, amerikiečiams spaudžiant, atidavusias 
Egiptui apsuptus dalinius, kad Egiptas visai nesubliūkštu.

Egiptas, susitaręs su kitomis arabų valstybėmis, no
rėjo atsiimti prarastas savo teritorijas,, bet nepajėgė. 
■Kovon-'besimėt.uši Jordanija prarado^ .dešinįjį Jordano 
upės krantą, o Siriją neteko Golano aukštumų. 

■’ . ‘ " • ' ■ •’■ <'

Palestiniečiai, Ąrafato vadovaujami, norėjo nuversti 
dabartinį Jordanijos karalių ir iš Jordanijos pulti Izraelį, 
bet Husejinas laiku susigriebė ir palestiniečius išvijo. 
Dalis persimetė į Siriją, bet dauguma susimetė į Libaną, 
ir iš Libano pradėjo puldinėti Izraelį. Apšaudydavo Liba
no ir Jordanijos pasienyje įsikūrusius izraelitus, apšau
dydavo paplūdimiuose saulėje besišildančias moteris bei 
vaikus, naktimis įsibraudavo į Izraelį ir užpuldavo lau
ko darbams atvykusius žmones. Visa tai erzindavo Iz
raelio kariuomenės vadovybę ir gyventojus. Buvo nusta
tyta demarkacijos zona, pasiųsta įvairių valstybių ka
riai tvarkai pasienyje prižiūrėti, bet palestiniečiai, lau
žydami visas kovos ir paliaubų taisykles, įsibraudavo į 
demarkacijos zoną ir dažnai įsiverždavo į Izraelio teri
toriją, sprogdindavo keleivių pilnus autobusus, senas Iz
raelio maldyklas ir užpuldavo pavienius karius. Šie už
puldinėjimai ir nekaltų žmonių žudynės tiek įgriso Iz
raeliui, kad jis ryžosi Libane kirsti mirtiną smūgį pales
tiniečiams. To nepajėgė padaryti Jordanijos karalius, ne
pajėgė Sirijos prezidentas, užtat to darbo ėmėsi Izraelio 
kariuomenės vadai.

Izraelitai paėmė reikalingo laiko pasiruošimui. Jie 
turėjo gerai informuotų šnipų, suteikusių jiems žinių' 
apie svarbiausius palestiniečių centrus Libane. Libano 
sieną peržengusieji Izraelio tankai bei artilerija išnaiki

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Gulėdamas dar pagalvojo, ar neverta būtų rytoj 
mas lovoje, dar pagalvojo, ar neverta būtų rytoj 
pasiųsti Sandėri}, tačiau vėliau nusprendė, kad 
jis dėl vokiečių kalbos mokėjimo gali jam labai 
praversti, kai ateis laikas kautis su Lichtenštei
nu. Taip pat pagalvojo, kad Sanderus, nors ir 
daug jam kaštavo. — nes smuklėse valgė ir gėrė 
už keturis, — jam nemelavo, buvo paslaugus ir 
buvo prie savo jaunojo pono labai prisirišęs. Be 
to, jis mokėjo rašyti, todėl buvo vertesnis ir už 
čeką, ir už patį Zbyšką.

Tas viskas padarė tai, kad jaunasis riteris 
leido jam kartu vykti į Ciechanovą. Sanderus bu
vo patenkintas ne tik dėl maisto, bet ir dėl to, kad, 
būdamas tokioje draugystėje, įsigys daugiau pa
garbos ir lengviau susiras savo prekėms pirkėjų. 
Dar sykį pernakvoję Nasielske ir, jodami nei per 
greitai, nei per lėtai, kitą dieną į pavakarę pa
matė Ciechanovo pilies mūrus. Zbyška sustojo 
smuklėje, kad galėtų užsidėti šarvais ir į pilį įjotų 
pagal visus riterių papročius — su šalmu ir ieti
mi rankje. Jis sėdo į milžinišką eržilą ir, padaręs 
(.ra kryžiaus ženklą, pajudėjo.

Da: ? nujojus nė dešimties žingsnių, užpa
kaly jojęs čekas prij »jo prie Zbyškos ir tarė:

— Jūsų malone, kažin kokie riteriai jojo pas- 
-• :ri nws Krvživor’.ai. tur būt. ar kas?

no palestiniečių centrus demarkacijos žpĮaoje. Pąięetinįe^ 
čiai bėgo į šiaurę. Jie tikėjosi peržengti Litanijos upę ir 
atsikvėpti. Vietomis Izraelio kariai sustojo prie Litanijos 
krantų, bet Litanijos sraunus vanduo jų nesustabdė. Jie 
persikėlė kiton upės pusėn ir metėsi tiesiai į šiaurę. Jiems 
rūpėjo paimti Nabatiją ir apsupti palestiniečių kontro
liuojamą artileriją, kuri apšaudydavo Libano pasienin 
traukiamus Izraelio karius.

Izraelitai rado tris galingas Sovietų kanuoles ir di
delius sandėlius šovinių. Matyt, kad palestiniečiai buvo 
pasiruošę ilgesniam laikui iš neutralios valstybės pulti 
izraelitus. Sovietinės kanuolės buvo išrengtos ir išvežtos 
į Izraelį. Ten išvežta visa amunicija.

Tai įvyko lygiai prieš metus. Izraelio parlamento 
komisijai premjeras Begin pranešė, kad įvyks palestinie
čių valymas Libane. Visa ta operacija truks dvi savaites, 
bet Izraelio kariai dar ir šiandien tebėra Libane, Dar ir 
šiandien Libane yra apie 14,000 palestiniečių. Dauguma
jų Sirijos kareivinėse, Tripolio apylinkėje. Sirija palesti-i 
niečius maitino ir aprengė.

Izraelio kariams likvidavus Nabatijos srityje buvu
sius palestiniečius, vieni daliniai patraukė į Beirutą, oi 
kiti patraukė į Tyrės uostą. Izraelitams pavyko suimti 
didoką palestiniečių skaičių, bet ne visus. Dalis išvyko j 
į šiaurės Libaną, o vėliau buvo nuvežti į Siriją.

Izraelio smūgis palestiniečiams Libane išblaškė nei 
tiktai jų karo vadus, bet išblaškė ir norą kovoti. Didžiau
sias smūgis suduotas Arafatui. Jis keliais atvejais tvir
tino, kad iš Libano išvyks paskutinis, bet žodžio' netesėjo. 
Amerikos laivu jis išplaukė į Atėnus, palikdamas didoką 
dalį savo karių. Svarbiausia, jis paliko palestiniečrąjhs 
duotus Sovietų tankus, amuniciją ir nepaprastą! didelius 
karo medžiagos sandėlius, išslapstytus įvairiose -Beiruto 
vietose. Jis nuvyko pas Papandreou, prašydamas pagal
bos bėdon patekusiems palestiniečiams, .bet Papandreou 
nebuvo pasiruošęs tokiam žygiui/ Papandreou turėjo ry
šius su Rytais, bet ne tokius glaudžiąs, kad bėdon'patekęs 
Arafatas galėtų jį įtraukti kovon. <. .

. Palestiniečiams buvo aišku, kuri libaniečių, grupė 
palaikė ryšius su Izraeliu, ir kuri gali sudaryti jiems 
pavojų. Jie prisitaikė prie falangistų centro, iš ankšto 
įnešė didelius kiekius sprogstamos medžiagos ir pakėlė 
į padanges visą falangistų centrą, -užmušdami Libano 
parlamento paskirtą, bet pareigų dar neperėmūsį krašto 
prezidentą B. Gemajelį. Ne tik Izraelio kariai, bet jr Li
bano vyriausybės karių likučiai suvarė kelis šiiųtus pa-: 
Lestiniečių į stovyklas.
•i i -T ,. ,

Izraelio gynybos mimsteris Ariel Šaronas padarė 
pirmą didelę klaidą. Jis atšaukė Izraelio karių sargybą 
iš dviejų stovyklų, tariamai perdavė jas falajigistams ir 
leido ginkluotoms gaujoms šaudyti stovyklose laikomus 
palestiniečius. Izraelio gynybos ministeris Šaronas, žino
jęs kiekvieną savo kariuomenės žingsnį, pareiškė; kad jis 
nieko nežinojęs apie dviejose stovyklose vykdomas sker
dynes. Izraelio kariai drąsiai puldavo priešą, bet kiek
vienam Izraelio kariui buvo įkalta į galvą, kad niekad 
nešautų į beginklį ir rankas iškėlusį priešą. O tose sto
vyklose Izraelio kariai matė, kaip buvo žudomi begink
liai palestiniečiai.

Izraelitai turėjo ginklus, organizaciją ir pasiryžimą 
tęsti kovas, bet beginklių palestiniečių žudymas jiems 
pakirto norą toliau vesti kovas. Jie protestavo prieš gy
nybos minister} Ariel Šaroną. Jis neturėjus leisti Kba- 
niečių į Sabros ir šatilos stovyklas... Tai buvo pirmas 
Izraelio karių protestas prieš savo kariuomenės vaclus,

Zbyška apgręžė arklį ir netoliau, kaip per 
pusę varsnų, išvydo būrį žmonių, kurių priekyje 
ant stiprių Pamario arklių jojo du riteriai, bal
tais apsiaustais su juodais kryžiais ir aukštai ant 
šalmo iškilusiomis povo plunksnomis.

— Dėl Dievo meilės — kryžiuočiai! — su
šuko Zbyška.

Ir instinktyviai pakilo balne ir atstatė ietį 
pagal arklio ausis. Tai matydamas, čekas paspjau- 
dė į delną, kad kirvakotis neslystų iš rankos.

Zbyškos palydovai, žmonės daug kur buvoję 
ir pažįstą riterių papročius, taip pat sustojo pa
rengties būklėn — ne kautynėms, nes riterių kau
tynėse palydovai nedalyvaudavo, bet vietai iš
matuoti kautynėmis raitomis ar sumindžioti ap
snigtai žemei — pėsčiomis. Vienas tik čekas, bū
damas bajoras, rengėsi kovai, bet ir jis tikėjosi, 
kad, prieš pradėdamas kautis, Zbyška ką nors 
pasakys, ir savo sieloje net stebėjosi, kad jaunasis 

! riteris, dar nešaukęs į kautynes, jau atstatė ietį.
Tačiau ir pats Zbyška laiku susigribo. Atsi* 

minė aną pasiutusį įvykį prie Krokuvos, kai visai 
negalvojęs norėjo pulti Lichtenšteiną — ir visos 
šį įvykį sekusios nelaimės staiga iškilo prieš jį. 
Todėl pakėlė ietį, paskui atidavė ją čekui ir, ne
liesdamas kardo, pasileido riterių linkui. Priar
tėjęs pamatė, kad, be jų, yra dar ir trečias rite
ris, taip pat su plunksnomis ant šalmo, ir ket
virtasis — neginkluotas ilgaplaukis, panašus į 
mozūrą.

Tai išvydęs jis pagalvojo1

sėdinčius aukščiausioje kėdėje. -Beginąs gynė šaroną ir 
kelis kitus kariuomenės vadus, bet jis buvo bejėgis su
stabdyti karių (jų tarpe ;ir kariškių) protestus. Jis turėjo 
sudaryti komiriją iš .aukščiausio Izraelio teismo narių ir

rrikąią. Teismo Urmininkas Ę-ahan buvo griežtas. 
Jis, Žarftną i^d^UsSiirėjęs, nustatė faktus, o vėliau įsakė 
vyriausybei .atleisti Šaroną iš kariuomenės vadovybės. 
Izraelio kariai buvo išvargę. Karas jiems jau buvo įgri
sęs. Jie matė, kad -tolimesnės -kovos prives prie kitų žmo-. 
niškumo dėsnių laužymo. Izraelio kariai afsįsakė šau
dyti į beginklius.

Premjeras Beginąs, sukandęs dantis, atleido šaroną 
iš gynybos ministerio pareigų, bet gen. šarenas ir toliau 
buvo jo patarėjas. Beginąs padarė antrą klaidą. Jis ry
žosi išvaikyti protesto demonstracijas. Kada prie jo įstato? 
gos antrą kartą suširinkd didoka minia protestuojančių 
■prieš'kątfą, Beginąs leido, sąrgams paleisti bombą. Vienas 
dėmonstrantąs "buvo užmuštas, o keturi sužeistu De-, 
monstrąntai išsiskirstė, bet. jie nenustojo -protestuoti. 
Iz^MUfprptestavaprM vartojamas priemonęš pries sa- ‘

Jid^h^s/.Wo "nuomonę pareikšti. Bėginąs 
■ jautė,'kack jam -bus labai sunku organizuoti naują pądto 
Įima, kada pačiame Izraelyje organizuojami piliečių pro-. , 
testai. Beginui rūpėjo apginti pozicijas, kurias izraelitai 
buvo užėnię. Izraelitus pradėjo spausti ne tik Egiptas, 
bet ir prezidentas Reaganas. Prez. Reąganas atsisakė. 
pristatyti Izraeliui užsakytus pačius naujausius lėktuvus, 
jei Izraelio kariai nesitrauks iš Libano.

Izraelis -buvo pastatytas prie sienos. Jis negaus Ame
rikos lėktuvų, jeigu neatšauks savo karių iš Libano. Iz
raelis turėjo pasižadėti atšaukti savo karius. Libanas 
buvo, yra ų* nori būti laisvas ir nepriklausomas. Libanie
čių grupės veda tarpusavio kovas, bet tai yra jų, o ne 
Izraelio reikalas. Izraelitai gali padėti Libanui, kad Si
rija atašuktų savo karius iš Libano, bet Izraelis privalo 
užmiršti planus pasilikti Libane arba diktuoti Libanie
čiams, ką jie turi daryti.

Šios mintys skaldo Izraelį. Izraelio kariai grįžta į 
Libaną, bet didelė jų dauguma galvoja apie reikalą pa
dalyti kovoms galą. Tąs mintis sukėlė gėn. šar.onas, at
važiavęs į Ameriką, kad galėtų nusifotografuoti su 
Kochu, kai prez. Reaganas nerado reikalo su juo kalbėti.

Izraelitai grįžo į. Libaną naujuose tankuose, bet iz
raelitų karių dvasia visai, kitokia. Beginąs, žinodamas 
karių dvasią' ^gydosi” ir niekur nesirodo. Didžiausias 
jo pageidavimas apduoti vyriausybę Mošei Arens, išauk
lėtam demokratinėj santvarkoj.

— Bavo damai esu kalėjime pažadėjęs ne tris 
plunksnų puokštes, bet tiek, kiek ant rankų pirš
tų, bet tris — kad tik nebūtų pasiuntiniai — ga
lėčiau tuojau turėti.

Vienok pagalvojo, kad čia gali būti kokie pa
siuntiniai pas Mozūrijos kunigaikštį, todėl įkvė
pęs oro, garsiai atsiliepė:

— Garbė Jėzui Kristui!
— Per amžius, — atsakė ilgaplaukis, ne

ginkluotas raitelis.
— Daug laimės, Dieve, duok jums.
— Ir jums. pone.
— Garbė ,šv. Jm'giuž!
— Tai mūsų globėjas.
Ir pradėjo vienas prieš kitą lankstytis, o pas

kui Zbyška pasisakė, kas esąs, herbą, šūkį ir iš 
kur į mozūrų dvarą vyksta. Itgapteukis riteris 
pasakė vidiriąšfe Jėhcfrekas ii. Kropivnices ir ly- 
clįs kunigaikščio svečius: brplį Gotfridą, brolį 
j^btgirą ir poną Paiką de Lorehe iš Lotaringijos, 
ktrrisj būvėdamas pas kryžūto?ws, įsigeidė pama
tyti Moz&rijos keaigalkšį.e įrpač kunigaikštienę, 
gai'saus Kęstučio dukterį,'

Šituo metu, ištarus jų rardus, sėdėdami ant 
tarklių, užsieaio riteriai iš eilės nulenkdavo savo 
geležiniais šalmais'pridengtas galvas. Spręsdami 
iš puikių Zbyškos šarvų: jttomknė,' kad kimlgaikš-' 
t is jų sutikti bus išsklntęs kokį nors žymų riterį, 
gal būt, giminaitį, o gal ir sūnų.

Jend čekas kalbėjo toliatK
— Komtūras, mūsiškai būtų Storasta, iš Jo-

— Rumunijos prezidentas 
Geausescu kalbėjosi su atvyku
siu Vakarų Vokietijos politiku 
F. J, Strauss dėl panaikinimo 
mokesčių išemigruojantiems pi
liečiams. Rumunijoje yra apie 
300,000 vokiečių kilmės žmo
nių, kurie norėtų išvykti j Vo
kietiją. Išvykstantieji turi atsi
lyginti valstybei už nemokamai 
suteiktą mokslą. Susimokėti rei
kia užsienio valiuta, kurios tie 
piliečiai neturi. Del to išvykti 
gali tik tie, už kuriuos kas nors 
iš užsienio apmoka.

ArivtTdngas'Hsiąopingas pra
dėjo' 6-tą 1/Iiaūdies’’ kongresą. 
Tengas paruošė kelis praneši
mus. Jis papasakot|apįe Kinijoj 
jpadarytąsįį^kąitąs ir apie san- 

■ tykius' su Ameriką. . 
e • <•

— Andropovas paskyrė kšge- 
, >bistą'Gąidąi^ Alijevą ištirti “Su- 

voroV^*' laivč-nėlaimės priežaslj 
jr j bausti; , nusikaltusius.

— Kinija labai nepatenkinta 
.Mongolija, išsiuntusią šimtus ki
niečius Į Gobi dykumas.

— Tengas asmeniškai pažįsta 
visus KiiBjbs.‘generoies, valdan
čius provincijas, ir nė vieno ne
atleido iš pąrėįgų/ Jįš neatleidžia 
ir susenusių maršalų.

— Plieno darbininkai protes
tavo prieš Mellon banką. Bank
rutavus Mestą plieno bendrovei, 
Mellon bankas neišmokėjo mo
kesčių darbininkams. Bankas 
yra paskolinęs' pinigus užsie- 
nianis, bet nepaskpdino Mesta 
bendrovei, turėjusiai bankru
tuoti.

— Vieton vieton surinkti 
Henry Miller raštai sudarys 
25 tonas.

— Baltieji Rūmai nutarė su
stabdyti Nikaragvai bet kokią 
piniginę paraaą.

hanesburgo yra kunigaikščio svečias ir pasakojo 
kunigaikščiui apie šituos tris riterius: kad jie 
labai nori atvykti, bet nedrįsta, o ypač tas riteris 
iš Lotaringijos, nes, būdamas iš tolo, manė, kad 
už kryžiuočių sienos gyvena saracėnai, su kuriais 

> karas niekada nesiliauja. Kunigaikštis, kaip sve
tingas žmogus, tuojau mane pasiuntė į pasienį, 
‘ kad juos saugiai į pilį atlydėčiau.
• — Tai be jūsų pagalbos patys negalėjo at
vykti?

— Mūsų žmonės yra labai ant kryžiuočių įpy- 
! kę, bet ne dėl to, kad jie mus puldinėja, nes ir 
mes jiems atsilyginame, bet dėl baisaus jų klas
tingumo. Nes jei kryžiuotis tave apkabina ir iš 
priekio bučiuoją, tai iš užnugario yra pasirengęs 
tuo pačiu metu tau peiliu durti — paprotys visai 
kiauliškas ir mums, mozūrams, svetimas. Į namus 
vokietį kiekvienas priims ir svečiui skriaudos ne
padarys, bet ant kelio mielai ji užpuls. Bet yra 
ir tokių, kurie daugiau nieko ir neveikia, — iš 
keršto ar dėl garbės, kurios, Dieve, »fuok kiek
vienam !

— Kuris jūsų tarpe yrą garsiausias?
— Yra viertas toks, kad geriau vokiečiui mir- 

i tį sutikti, kaip jį pamatyti — vadinasi jis Juran- 
' das iš Spychbvo. ’ , - -į’

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI

l

PRANEŠIMAI

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«6tchM*er Community klinikos 
Medicinos diisktorius 

1934 S. Manheim RcL, Wsatchwter, UL 
VALANDOS: 3—& darbo dienomis

yirseliaL PaaiųRime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

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

mijos, Graikijos, Dominikos res
publikos, Kosta Rikos, ir pas
kiausiai Australijos Darbo parti
ja laimėjo parlamento rinkimus.

Willy Brandt perspėjo apie 
pavojų, kuris kyla dėl ginkla- 

•Į vi mosi ir branduolinės konfron
tacijos. Apžvelgęs šiuo metu 
vykstančias tarptautines dery
bas dėl ginkluotės sumažinimo, 
jis perėjo prie Madride vykstan
čios konferencijos Helsinkio su
sitarimo vykdymui patikrinti. 
Deja, čia jis turėjo pažymėti, 
kad Lenkijoje nuslopinus Soli
darumo laisvės sąjūdį, buvo duo
tas didelis smūgis tam susitari- 
inui.

Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TeL: 562-2727 arba 562-2728

fcrvic* 455-4504, P*«* 04054

Lietuviu Motery Apšvietus draugi
jos pusmetinis nariy susirinkimas 
įvyks šeštadienį, birželio 11 d., 1 vai. 
popiet, 3808 S. Union Avė. Narės 
prašomis atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis

SOCIALISTŲ INTERNACIONALO

PAREIŠKĖ SOLIDARUMĄ SU DEMOKRATINIU 
SĄJŪDŽIU RYTŲ EUROPOJE

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECLALYBi: AKIŲ LIGOS 

yta w**t loan

Valaado* pagal ausitarimą-

II-JŲ PLSŽ-NIŲ ŠAUDYMO 
VARŽYBOS

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2411 W. 71«t St Tai. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akiniu*
.... ir “contact lenae*”,

INKSTŲ, PŪSLSS IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST 43rd STREET 

Vftl*nd<NK a n trad 1—4 popiet.

OfiM telefone 774-2430,

FLORIDA

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynių šaudymo varžybos 
Įvyks š. m. birželio 30—liepos 2 
d., New Bufffalo Rd. an d Gun 
Club, New Buffalo, Michigan. 
Pats miestelis yra apie 3 mylios 
i rytus nuo Union Pier vasar
vietės, o šaudykla dar apie 2 
mylias į rytus nuo miestelio.

Programoje bus individuali
nės varžybos, smulkaus kalibro, 
orinių ir medžioklinių šautuvų 
rungtyse. Pistoletų varžybų ne
bus.

Programa ir tvarkaraštis: 
Ketvirtadienį, birželio 30 d.:

a) Angliškas Mačas (English 
Match) — 60 šūvių gulomis, iš 
50 m. Klasės — atvira, senjorų, 
moterų ir jaunuolių.

b) Orinis šautuvas (Pneuma
tic Rifle) — 80 šūvių stačiomis, 
iš 10 m. Vyks atviroje ir jaunuo
lių klasėse.
Penktadienį, liepos 1 d.:

1

Prostatos, inkstų ir šlapumą 
takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 337 It 
TeL (8132 321-4200

PERKRAUSTYMA1

L*Mūm1 — Pilna apSravd* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chars* 
ir VISA kortele*.

R. 4ERRNAS. T*L 925-4043
t

*

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL M3?

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 raL vakaro.

Visos laidos ii WCEV stotim, 
banga 1430 AM.

St Petersburg, FLs-. 12:30 vaL P P- 
ii WTIS stotie*. U10 AM banga.

2646 W. 71*t Street

Chicago, niinois 60628 
T»l*t 778-5374

Šių metų Socialistų Intex na-Į 
cionalo kongresas, šešioliktas j 
nuo organizacijos atgaivinimo 
po antrojo pasaulinio karo, įvy
ko balandžio 7-10 dienomis Al- 
bufeiroje, pietum Portugalijos 
gražioje vasarvietėje. Ten suva
žiavo per 50 krantų socialistų 
partijų delegatai ir apie 20 sve
čių — stebėtojų. Ištaigingame 
viešbutyje, kur kongresas vyko, 
nebuvo nei senojo socialistų šū
kio “visų šalių proletarai, vie-

c) Neapribotas šautuvas ,22 
kai.' (Ffee^Rifi^) — “3x40 šūvių 
iš 50 m., trijose pozicijose. Vyk
domas tik atviroje klasėje.

d) Lėkščių šaudymas (Trap 
Shooting) iš medžioklinių šau
tuvų — 4x25 šūviai iš 16 yd. 
Vyks atviroje ir jaunuolių kla
sėse.
šeštadienį, liepos 2 .d.:

e) Lėkščių šaudymas — han
dikapas — 50 skrendančių tai
kinių. Vykdomas tik atviroje 
klasėje.

f) Lėkščių šaudymas — 25 su
dvejintų (doubles) skrendančių

taikiniu iš 16 vd Vykdoma tik 
atviroje klasėje.

Atviroje klasėje dalyvavimas 
atviras visiems be amžiaus ir 
lyties skirtumo. Senjorų klasė 
— virš 59 m. varžybų dieną, jau
nuoliu — žemiau 18 metu var
žybų dieną.

Varžybų pradžia, kiekvieną 
dieną 9:00 vai. ryto. Registraci
ja — nuo 8:00 vai. ryto.

Dalyvauti gali visu kraštu lie- 
tuvių kilmės šaudytojai, atlikę 
dalyvių registraciją pagal nusta
tytą 'tvarką.

Smulkios informacijos pra
nešta visiems į preliminarinę re
gistraciją atsiliepusiems viene 
tams ir pavieniams šaudytojams.

Dalyvių registracija atlieka-J 
ma iki birželio 25 d., šiuo adre-! 
su: Mr. Petras Bulika, 5804 So.j 
Sayre Ave., Chicago, IL 60638. į 
Telef. — (312) 586-9761. Regis-į 
traeija priimama ir varžybų die
ną, šaudykloje, vieną valandą 
prieš rungties pradžią.

II‘jų PLSž-nių ŠaudyncO 
Sekcija

nykit<4 »ei jokių proletarų. J 
V*eton jų, dabar kongreso salėje* 
tarp gausybės delegatų matėsi 
vienas respublikos prezidentas, 
bene trys ministrai pirmininkai 
(Suomijos — Kalevi Eorsa, Is
panijos — Felipe Gonzales, Šve
dijos — Olof Palme), socialistui 
lyderiai (D. Britanijos — Mi-j 

chael Foot, Italijos — Bettino 
Craxi, Izraelio — Simon Peres) 
ir daug kitų žymių politinių vei
kėjų.

Delegatų gausumas rodo tarp- ■ 
tautinio socialistų sąjūdžio visa-j 
me pasaulyje augimą ir išsipįė-j 
timą. Iš grynai europėjinio są
jūdžio šio šimtmečio pradžioje, 
Socialistu Internacionalas dabar 
virto viso pasaulio organizacija,

Kongreso darbotvarkėje buvo 
keli stambūs klausimai, kaip 
“Ekonominis teisingumas ir pa
žanga”, “Saugumas, taika ir nu
siginklavimas”, kurių diskusijos 
užėmė didžiąją dalį laike. Be 
to kongresas išklausė ilgą pra
nešimą apie S.I. principų naujos 
deklaracijos projektą, ir apsvars
tė eilę organizacinių klausimų.

Deklaracijos projektas remia
si 1952 m. Frankfurte priimtu 
dokumentu, gerokai jį praplės- 
damas. Projektas paliekamas iki 
sekančio kongreso, kad partijos 
galėtų susipažinti su juo nuo
dugniau ir pareikšti savo pa-

Kongreso (diskusijose Rytų 
Europos klausimą palietė keli 
kalbėtojai: Willy Brandt, Bemt 
Carlsson, Mario Soares, L. Jos
pin. (Prancūzijos soc. partijos) 
ir Bettino Craxi (Italijos soc. 
partijos lyderis). Rytų ir Vidu
rinės Europos egzilinių socialis-

apjungianti 77 socialistu parti-Į Part1^ vardu kalb^ P^6 
-as. Todėl ir šis kongresas pir- S" Tfzcmski> Lenkijos socialistų 
ma kartą turėjo įvykti tolimoje į P^igos ir "Solidarumo” dele- 
Australijoje, bet tik dėl staiga Satas‘ Jls Pasake: ’

mas. Todėl ir šis kongresas pir S. Trzcinski, Lenkijos socialistų

"Sveikinu jus visų Rytų ir 
Vid. Europos kraštų socialistų

ten paskelbtų parlamento rin
kimų turėjo būti perkeltas į ki- j 
tą vietą. Portugalijos socialistų; partijų vardu ir taip pat Len- 
partijai pakvietus, jis susirinko j kijos socialistų partijos bei pro- 
Europoje.

Portugalijos .solistų . partijos 
lyderis Mario Soares, sveikinda
mas į kraštą suvažiavusius de-

1 legatus, pažymėjo, jog kongre- 
i sas bandys duoti “Socialistų at-j 
i .-ak'ymą į pasaulio krizę”. Po jo 

kalbėjęs Socialistų Internacio
nalo prezidentas Willy Brandt 
pasakė, jog nuo paskutinio kong
reso, įvykusio prieš du su puse 
metų Madride, padėtis pasaulyje 
nepasidarė nei kiek šviesesnė. 
Tačiau nuo to laiko, kai kurių 
kraštų socialistų partijos pasie
kė žymių laimėjimų. Tai Pran
cūzijos, Ispanijos, Švedijos, Suo.

fesinių sąjungų “Solidarnosc”, 
kurios esu valdybos narys Var
šuvos rajone, vardu. Kalbu vi
sų mūsų partijų vardu, nes “So
lidarumo” idėjos yra bendros vi
siems mūsų kraštams.

Atvykau iš krašto, kuris, kaip 
visi Rytų Europos kraštai, vadi
na save “socialistiniu”, bet ku
riame socialistų partija, gyvuo
janti virš 90 metų, gali veikti 
išeivijoje. ,

Kraštas, kuris vadina save 
“liaudies resjublika”, bet kuria
me liaudį valdo karo ir politinė 
vienos partijos diktatūra.

(Bus daugiau)

EUDEIKIS
GAIDAS“ DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS TeL — 523-3572

SOPHIE BARČUS

Apdraustas parkraustyma* 
ii įvairiu atstuBsy.

ANTANAS VILIMAS
Tat 374.1402 arba 37M994

nuo 8:30 iki 9:30 tsL ryto.
Stotis* WOPA - 1490 AM 

tnasNuojamos ii mūsų studijos 
Marquatto Parko.

Vedėja — Aldona Daufcv 
Talafu 774-1543

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDŽIONYTi

P»A.-ir* W *1 \r I ft.

J

1

( 3
1/2

2 
1/2

',1/2

> £ • *

•berry s&uc*. •
This sama rixwrry taucs esą ba another time to spooa 

*ver delicate crepe*, or Layer with Ice cream in parfait glasse*. 1
Northwest sweet cherries art on the market from mid-Juao 

|e early August. To make the most of this short season, um 
tech sweet cherries whenever the menu calls for fruit. And

1 Northwest freeh fweet eherriee an popular for freth eating 
Tight off tb« rtem, but they are also great for creating luscious 
teats Hkt these Cherry Dessert Nests. Sponge cake cup< fronted

t. enpa Ncrthwwt £re*a 
rw*et chrrrioa - f 

eap w*t«r 
cap sugax 
tablespooni eorartarcč 
tableapoona water 
tablespoon! brandy, or 
1/2 teaspoon brandy 
flavoring

cheese, softened 
tablespoons sugar 
teaspoons lemon 
teaspoon grated lemoa 

peel ,
package sponge cak» 

dessert cups (6 cups.) 
cup flaked coconut, , 

toasted
C Pit cherries. Combine cherries, 3/4 cup water and 1/9 cup 
tugar. Cook 6 minutes. Blend cornstarch and 2 tablespoons 
water. Add to cherries. Cook, stirring constantly, until thick- t 
rued and smooth. Add brandy. Cool. Combine cream cheesy 
2 tablespoons sugar, lemon juice and peel. Mix until smooth, j 
Frost outside of dessert cups with cream cheese mixture. Roll i 
hi toasted coconut. Spoon cheriy into rantau .

/ Fresh Cherries Nest 
' In Summer Dessert

\r|/7

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
u
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Chicagos Lietuviu Tarybos baisiųjų 
birželio trėmimų minėjimas

NUTEISTA JADVYGA ( 
BIELIAUSKIENĖ

Sekmadienį, birželio 12 d., minėjimas vyks šia tvarka:
• 10:15 vai. ryto — vėliavų pakėlimas Marquette 

Parko parapijos aikštėje.
• 10:30 vai. — pamaldos š. M. Marijos Gimimo 

parapijos bažnyčioje, šv. Mišias atnašauja ir pamokslą 
sako klebonas kun. Antanas Zakarauskas.

Tiesa (V.20) pranešė, kad Gar
liavos gyventoja Jadvyga Bie
liauskiene Sovietų aukščiausio-! 
jo teismo buvo nuteista ketve-, 
riems metams darbo stovyklos ir] 
trejiems metams tremties už'

• 10 vai. — pamaldos Lietuvių Liuteronų Tėviškės 
parapijos bažnyčioj. Pamaldas laiko kun. Ansas Trakis.

Tuojau po pamaldų, š. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje vyks akademija. Kalbės Lietuvos generalinė 
konsule Juzė Daužvardienė. Meninę dalį išpildys Alice 
Stephens studijos lietuvaičių trio: Aldona Buntinaitė, 
Gražina Stauskas ir Elizabeth Steponavičiūtė; joms 
akompanuos Nijolė Kupstaitė.

Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos 
gausiai dalyvauti. Organizacijos vėliavų pakėlime 
pamaldose dalyvauja su savo vėliavomis.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

ir
t-*

RmmL ŽMni — Pirdavlmwt 
ftfiAL. 1STATI FOR SALI

__ Hemai, Žemi — Far^evie^
RIAL 1ST ATI FOR IALB

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS * VERTIMAI.

fASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IB URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKIJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

'UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento,

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

i

į “skleidimą šmeižtų, žeminančių' 
’ Sovietų santvarką”.

D. čepulyiės pasirašytame 
straipsnyje sakoma, kad 1947-48 
m. Jadvyga Bieliauskienė, ta
da Palangos gimnazijos mokinė 
Jadvyga Šidlauskaitė, buvo Kre. 
tingos rajone veikusios paitiza- 
nų “Narimanto” grupės narė. 
Pas jos tėvus Rūdaičių kaime 
buvo pariizanų susirinkimo vie! 
ta. Jos tėvas “banditus” maitin
davo ir apnakvy(tindavo. Nakti-, 

Į mis Jadvyga tapdavo “Šatrija ’] 
I ir susitikinėdavo su partizanais, 
j perduodavo jiems žinias. Ji ra- 
i šiuši “priešiškus tarnybinei san- 
! tvarkai rašinius”.

Aprašiusi partizanų veiklą 
Kretingos rajone, D. ČepulytėLIETUVOS VYČIŲ SENIORŲ 

SUSIRINKIMAS
1983 m. birželio 6 dieną, apie niką su plačia programa ir sau- Į ta.

6:30 vai., Vyčių salėje prasidėjo 
Vyč:ų seniorų kuopos susirinki
mas. Pirm. A. Gabalienė pradė
jo susirinkimą malda į šv. Ka
zimierą. Sekretorė perskaitė ba
landžio 4 d. susirinkimo proto
kolą. Priimtas be pataisų.

Seniorai rengia rugsėjo 4 d. 
p’kniką Vyčių salėje. Bilietas 
prie Įėjimo — tik vienas doleris. 
Bus maloni programa, vaišės. 
Sudaryta rengimo komisija.

Smulkesni pranešimai bus vė
liau paskelbti spaudoje.

Liepos 4 d. Dariaus-Girėno 
postas rengta 50 melų skrydžio 
į Lietuvą minėjimą. Nuo West
ern gatvės prasidės eisena 69-ta 
gatve (Lithuanian Plaza Court) 
prie Dariaus-Girėno paminklo. 
Kviečiamos visos patriotinės or
ganizacijos su vėliavomis, mo
te pasipuošusios tautiniais rū
bais dalyvauti šiose iškilmėse.

Vyčių aps. valdyba liepos 4 d. 
terys pasipuošusios tau tiniais 
rūbais dalyvauti šiose iškilmėse, 
(po Dariaus-Girėno minėjimo) 
Vyčių salėje rengia tradicinį pik-

I 
I
Į sako, kad 1948 m. Jadvyga Šid-
> lauskaitė buvo suimta ir nuteis-

tų į užsienį. Ji rinkusi parašus renkami parašai po peticija JAV 
po antisovietinio turinio laiškais, 
kuriuose buvo rašoma apie ti
kinčiųjų persekiojimą Lietuvo
je. Dalį tų laiškų ji gaudavo iš 
“ekstremistiškai nusiteikusių

“Laikui bėgant bausmė bu- • dvasininkų , kitus pati surašy- 
niomis vaišėmis. vo sumažinta iki aštuonerių rne-j davo. Už visą tai ji buvo suim-

Seniorai spalio 10 d. Vyčių sa- tų”. Grįžusi į Lietuvą, ji apsi- tn n,,teista sunkia bausrr.p
Įėję rengia iškilmingą 70 melų] gyveno Garliavoje.
minėjimą nuo Vyčių organiza-j
cijos Įsteigimo. Bus garbės pre-] rio laiko "J. Bieliauskienė vėl
zidiunias, plali programa, vai
šės. Bilieto kaina 812. !

BiržePo 12 d. ALTas rengia'
Marquette Parke Baisiojo bir-! 
želio minėjimą. 10 vai. bus ke-J 
liama valstvbinė ir tautinė vė-' J Į
liavos. Organizacijos dalyvauja ( apykantą ateistams”... ,
su vėliavomis. | nizavo vaidinimėlius, mokė juos:

10:30 vai. Šv. M. Marijos Gi-' eilėraščių, “kuriuos parašė tėvy- 
mimo parapijos bažnyčioje bus nę išdavę asmenys”, 
atnašaujamos tąja intencija šv.
Mišios.

Po šv. Mišių visi renkasi Į pa- j^Į iškreipti jaunus, dar mažai j 
gyvenimą pažįstančius protus,'

( užnuodyti juos nacionalizmu, j 
Į neapykanta kitoms tautoms, vai-1 
j kams, kas tarybiška”, — sako D.J

] davo. Už visą tai ji buvo suim- 
! ta ir nuteista sunkia bausme.
1 
t

D. Čepulytė sako, kad po ku-

ėmėsi antitarybinės veiklos”. Ji 
aiškino vaikams religines dog-i 
mas ir mokė maldų, kartu ban-l 
dydama “įdiegti vaikams prie-’ 
šiškumą tarybiniam gyvenimui/ 
tarybinei mokyklai, skiepijo ne. j

Ji orga-j

‘‘Tendencingai parinkdama ei-' 
lėraščius, J. Bieliauskienė tikė->

rapijos salę. Čia bus iškilmin
gas ištremtųjų ir nukankintųjų 
minėjimas.

Visi kviečiami dalyvauti.
Aptarę veikimo programą ir čeputytė.

Savo bute tuo pačiu tikslu J. ] 
Bieliauskienė laikiusi antisovie.Į 
tinio, nacionalistinio turinio lei.l 
dinių, jų kopijų. Rašinius bei in
formacijas ji perduodavusi ki
tiems asmenims, kad jos patek-

sukalbėję maldą, apie 8 vai. va-! 
kare skirstėinčs j namus.

PIRKITE JAV TAUPYMO □ONUS

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius, 

paruošė, sutvarkė ir i&pausdino geriausią
Chicagos lietuvių istoriją . . _.

(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

(E.

CICERO

KUN. ANSAS TRAKIS

vyriausybei dėl kaikurių valdi
ninku neteisėtu veiksmų ieš
kant “nacių” ir jų talkininkų, 
bendradarbiaujant su Sovietų 
Rusijos agentais.

Taip pat parašai bus renkami 
birželio 19 d. Vyčiu salėje R. L. 
Bendruomenės piknike.

Jeigu mūsų sesės ir broliai pa
vergtoje Lietuvoje kenčia ka
lėjimuose ir žūsta kovodami už 
Lietuvos laisvę, mes čia pasken
dę prabangoje, nepatingėkime 
nuvykti ir pasirašyti po peticija.

Be to, iki birželio 16 d. para-! 
šykime laiškelį vyskupijai, Hill-} 
side & Harrison Ave., Hillside, 
Ill. 60162, kad norime Ciceroje 
šv. parapijoje ir toliau turėti 
lietuvį kleboną.

S. Paulauskas

— Nutarimas turėti tik vieną > 
vaiką šeimoje pakeis visą sočia- Į 
linį kiniečių gyveimą. Dabar ki
niečio gyvenimo pagrindą suda
ro šeima.

— O pasauli, pasakykite kada 
ateis laikas teisti rusiškuosius 
imperialistus, kurie, prisidengę 
komunistinėmis idėjomis, žudo, 
ir terorizuoja visą pasaulį?!

Birželio 12 d. 11 vai. 45 min. 
šv. Antano.parapijos salėje, 1500 
So. 49 Court, įvyks Sovietų Ru
sijos .daromo lietuvių tautos nai
kinimo minėjimas.

Bus kun. Anso Trakio paskai- nomas dėl jo 20 kartų įsiverži- 
ta ir meninė dalis. Be to busmo.

3 Mt. Hekla vulkanas yra ži-j

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEDKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1. 

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

1

.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

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

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

TeL 585-6624

john GiBArns
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

*

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau, 
>adėti teisininko Prano ŠULC 
jaruoštą, — teisėjo Alphons^ 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
šleista knyga au legališkoini! 
onnomi*

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje

“LIUCIJA

P
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUT11

4514 S. Talman Ava.
Tol. 927-3559

D Ė M E S I/O 
62-tO METU AMi. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblli* 
Liability apdraudimas pailsinta" 

kims. Kreiptis:
A. LAURAITI! 

4*45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visu ri)tj 
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

.Chicago, IL 60629 
434*9655 ar 737-171 T.

Fardavimee Ir Taisyme* 
1646 West l*th Street 
TeL R B public 7-1941

Fjt

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
j Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930 

i I

4

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Miko šileikio apsakymu knyga 
‘'Liucija'5 jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

Notary Publicf 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn- 

žyniai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance 
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320872 W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

KOVOS DEL LIETUVOS
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy- naAUBUC-tZIUBtETS
FOR AUBIGY RHJEF 
1WSNGTHBKT0

• Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

►

C 1<W*2 Dor*ry Laboratories. Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

Dr. A. Gumob — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 

tuairūpinimą  ■ < J8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais________________  64.00

Minkštais viršeliais, tik______________13.00

Dr< A. J. Guasen — AUKJTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ F2.00

G*llm> taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 51 persiuntimo išlaidom*.

— Naujienos, Chicago, 8, IR Thursday, June 9, 1983
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PIRKITE JAV TAUPYMO EONUS

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

’! KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)
"i- :i Siųsti čekį:

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

*

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

■


