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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVLMAS

* - Metinis Amerikos Lietuvių
Tarybes suvažiavimas, kuriame 

j R bus sudaryta ir nauja valdyba, 
šaukiamas spalio 22 d. Lietuvių- 
Tautiniuose -namuose, esančiuo
se 6422 South Kedz’e Avenue, 
Chicagoje. Centras ir skyriai 
jau tam pradeda ruoštis. 

_ * * * ■
BAISIŲJŲ BIRŽELIO 

TRĖMIMŲ MINĖJIMAI

- Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriai įvairiuose miestuose or
ganizuoja didžiųjų birželio mėn. 
trėm’mų minėjimą. Okupantai 
į Sibirą ir į kitas vergu darbų 
vietas yra išvežę daugiau kaip 
300,000 . lietuvių, kurių didelė 
daugybė ten žuvo. . .

!

Minėjimų proga renkami pa
rašai po raštu JAV Kongreso 
nariams, siekiant, kad būtų už
kirstas kelias naujiems okupan
tų kėslams savo įtartinais doku
mentais ir liudijimais per Spe
cialių invesiigacijų įstaigą vėl 
neleistinai kėsintis į kai .kuriuos 
lietuvius’ imigrantus,, jau gavu
sius-JAV pilietybę.

šioje srityje plačios iniciaty
vos ėmėsi Cicero Lietuvių Tary
bos skyriuj kuris rųošiąyninė- 
jimą biržepb. 12 d. . su ik/ą. A. 
Trakio ■ paskaitai Racing-.Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyrius, 
ruošiantis minėjimą birželi) 
19 d., paskleidė meniškai, ąų 
tautiniais ornamentais paruoš
tus kvietimus’ /,

* * * •-
LATVIŲ PADĖKA 

LIETUVIAMS

Laisvojo pasaulio-la-tvių fede
racijos pirmininkas Olgerts Pav
lovskis atsiuntė Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkui 
K. Šidlauskui padėką už 
reikštą užuojautą dėl JAV 
vių sąjungos pirmininko 
Riekstins mirties.

dr. 
pa
la t-

Ir įvairiomis kitomis progo
mis Pasaulio latvių federacijos 
pirmininkas O. Pavlovskis palai
ko artimus ryšius su Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadovybe.

(ALTo informacija)

— Prancūzų prezidentas Fr. 
Miterandas pareiškė, kad jis 
kontroliuoja kraštą ir policiją. 
Jis neleis triukšmaujantiems 
studentams ardyti tvarkos.

— Bombos sprogimas Beirute 
daugiausia pakenkė šamano ga
lerijai. Langų stiklai sukapojo 
labai vertingus paveikslus.
r----- — —.

KALENDORĖLIS

Birželio 10: Margarita, Pri
mas, Vingė, Kantminas, Miklė, 
Bendis.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:25.

Oras giedras, vakare gali 
lengvai pakrapnoti. «

TRAUKINYS UŽKRITO 
ANT RUSŲ LAITO

MASKVA, Rusija. — Ulja- 
novske keleivinis laivas “Suvo
rov” trenkė į stulpą ir sugadina 
tiltą. Sukrėtimas labai smarkiai 
sujaudino keleivius. Toje vato
je Volga yra apie 20 mylių 
pločio.

Bet šios nelaimės metu atsi
tiko kita nelaimė. Sov. Sąjun
gos geležinkeliai vartoja atsili
kusią susisiekimo sistemą. Ame
rikoj ir Europoj sugedus tiltui, 

' tuojau būtų įspėti traukiniai, 
kad jie sustotų arba labai sulė
tintų greitį. Tuo tarpu Rusijoje 
šių įspėjimų dar nėra. Sovietų 
traukinys, vežęs keleivius, smu
ko pro apardytą geležinkelio li
niją ir krito tiesiai ant “Suvo- 
rovo”. Labai sunkiai . susižeidė 
traukiniu važiavę žmonės ir dar 

: smarkiau pritrenkė laive buvu
sius keleivius. Žuvusių skaičius 
labai didėlis; žymiai daugiau 
negu buvo- taive; ''

SOVIETŲ ELGESYS 
NERODO NUOLAIDŲ

Komunistai, bėgdami nuo vokiečių kariuomenės, suėmė visus Panevėžio 
gydytojus ir vietoje sušaudė. Gydytojo žmona, atpažinusi 

sušaudytą savo vyrą, gailiai verkia.

Mes laibai,sekairtĮ'kS’ęM- 
vieną ęšavait^'^įlįetų vafdŽšjš- 
pareišįįmūs, bef .juįčelgesys ne
duodą;' jokio pagrindo viršūnių 
konferencijai, y— susirinku
siems šiaurės Atlanto Sąjungos 
valstybių nariams tarė George 
Shultz.

Prez. Reaganas mielu noru 
susitiktų su Jurijum Andropo
vu, jei tas susitikimas bent kuo 
pakeistų dabartinę padėtį. Nėra 
prasmės viršūnėms susitikti, jei
gu nebus sumažinama didelė’ 
dabartinė įtampa;

Niekam ne paslaptis, kad Ni
karaguos klausimas negali taip 
ilgai tęstis. Visi žino, kad Nika
ragua siunčia maištininkus į 
Salvadorą. Sandinistų vyriausy
bė neprisipažįsta prie šio nusi
kaltimo. Ji paskelbė melagingą 
kaltinimą ap:e amerikiečių pla
ną nunuodyti užsienio reikalų 
ministerį. Sekretorius neturėjo 
progos klausimo apsvarstęti. o 
čia jau Nikaraguos konsulai iš
vyti iš JAV.

Sekretorius nori tartis
Iš sekretoriaus pareiškimų aiš

kiai matyti, kad visus, net ir la-j 
bai sudėtingus klausimus, gali
ma aptarti ir išsiaiškinti. Net ir 
nesusitarus, verta palikti atda- . . .
nu duris, kad būtu salima dar 
kartą sueiti ir klausimus iš ki
tos pusės apsvarstyti.

Sekretorius labai patenkintas 
šiaurės Atlanto Sąjungos vals
tybių ramiomis nuotaikomis. Vi
si supranta susidariusią padėtį. 
Jeigu negalima problemų išriš
ti, tai reikia šaliai klaus:mus ap
svarstyti ir rasti bendrą kalbą.) 
Tuo tarpu Sovietų Sąjunga ne
rodo noro susitarti.

Izraelio parlamentas neleidžia 
atšaukti kariu iš Libano

POPIEŽIUS GALI SUSITIKTI
SU LEŠEK VALENSA

PENKI KONSULAI SU ŠEIMOMIS 
IŠSKRIDO TREČIADIENI

UŽS. REIKALŲ MINISTERIS D’ESCOTO SUTIKO PRIIMI 
SPECIALŲ AMBASADORIŲ RICHARD STONE

raguos konsulai su savo šei 
mis suvažiavo į Miami, suli 
keleivinį lėktuvą ir 4 vai. pc 
išskrido į Nikaraguą.

Nikaraguos prekyba su . 
yra žymiai didesnė, negu su 
vietų S-ga ir visomis kitomis 
monistinėmis valstybėmis k 
sudėjus. (

MANAGUA, Nikaragua. 
Amerikos lėktuvas pasiekė 
naguą vėlų vakarą. Aerodr 
atskridusius konsulus pas 
2,000 žmonių minia. Visi k 
sinėjo, kodėl konsulai išmes 
Amerikos.

gvveno 
čia bai- 
8 metų 
Jis jau

Užsienio reikalų minis 
D’Escoto pareiškė, kad jis 
ims specialų ambasadorių I 
ard Stone, kai jis penktai 
atskris į Managua.

JEI IZRAELIO KARIAI PASITRAUKTŲ Iš LIBANO, 
TAI SIRIJA UŽIMTŲ VISĄ KRAŠTĄ

JERUZALĖ, Izraelis. — Dar- -=^~ .■ — — ■ ■ ~
biečių partijos pirmininkas Ši- SUSIŠAUDYMAS TARP VIET- 
mon Peres, kalbėdamas susirin
kusiam Izraelio parlamentui, 
pasiūlė atšaukti visus Izraelio 
karius iš Libano.

Izraelio gynybos ministeris 
j Mošė Arens pareiškė, kad Izrae
lis negali to daryti. Jeigu šian
dien Izraelis atšauktų savo ka
rius iš Libano, tai Sirijos gink
luotos pajėgos tuojau užimtų 
visą Libano teritoriją. Niekas 
Sirijos karių nesustabdytų. Li
bano kariuomenė yra bejėgė 
sustabdyti naujai apginkluotus 
Sirijos karius.

Kada kilo klausimas išardyti 
palestin’ečių centrus Libane, tai 
Izraelio kariuomenės vadovybė 

j tvirtino, kad visas reikalas už- 
. trus dvi savaites, o jau suėjo iš
tisi metai, — penktadienį pri
minė darbiečių pirmininkas.

Jam buvo priminta, kad Izrae
lio kariuomenės vadai gerokai 
pakeisti. Kurie žadėjo baigti

NAMIEČIŲ IR KINIEČIŲ

BANGKOKAS, Tailandas. — 
.'Ateinančios žinios sako, kad Ki- 
Į nijos kariai susišaudė su vietna

miečiais. Kinija paleido didoką 
kiekį artilerijos šūvių į vietna- 

I miečius, įsikūrusius Kambodijo- 
j je. Kiniečių šūviai užmušė vieną 
civilį ir sužeidė kelis Vietnamo 
karius.

Vietnamo užsienio reikalu 
ministeris Nguyen < o Tach at
skrido į Bangkoką, kad galėtų 
pasitarti su Kinijos atstovais ir 
ieškotų būdų susirėmimas su
stabdyti.

Dabartiniu metu Vietnamas 
turi Kambodijoje 180,000 ka
reivių. Kinija reikalauja, kad 
Vietnamas atšauktų savo karius 
iš Kambodijos. Atrodo, kad Ki
nija yra pasiruošusi “padėti” 
vietnamiečiams išsikraustyti iš 
Kambodijos, jeigu vietnamiečiai 
patys nesitrauks.

ROMA, Italija. — Vatikano 
sluoksniuose kalbama, kad po
piežius Jonas Paulius II, besi
lankydamas Lenkijoje, gali su
sitikti su Lešek Valensa.

Praeitą mėnesį buvo praneš
ta, kad popiežius aplankys šešis 
didesnius Lenkijos miestus, bus 
Varšuvoje; bet nesusitiks su 
premjeru gen. Jaruzelskiu. Tuo 
tarpu dabar jau oficialiai pa
skelbta. kad jiedu susitiks ir pa
sikeis nuomonėmis apie tarp
tautinę padėti.

Susitikimas su Valensa po
piežiui daug nereiškia. Valensa 
mažai ką gali popiežiui pasa
kyti, bet Valensa dar turi įta
kos lenkų darbininkų tarpe. 
Valensa vra nuoširdus kalali- w'
kas.

karaguos konsulas New Orleans 
mieste atsisakė grįžti namo ir 
prašė JAV imigracijos viršinin
ką, kad leistų jam ir visai jo 
šeimai pasilikti JAV-se.

Valstybės departamentas ant
radienį įsakė visų šešių Nikara
guos konsulatų tarnautojams 
trečiadienį išvažiuoti iš JAV. 
Visi konsulai paskubomis pra
dėjo rengtis kelionei, bet New 
Orleans konsulas Agustin Alfa
ro, pasitaręs su savo žmona ir 
vaikais, nutarė nebegrįžti į Ni
karaguą. bet prašyti New Or
leans imigracijos viršininką, 
kad leistų jam ir jo šeimai pasi
likti Amerikoje.

Konsulas Alfaro jau 
Amerikoj dešimt metų, 
gė mokslus, vedė, turi 
dukra ir 4 metu sūnų,
yra pripratęs prie demokratinės 
Amerikos, tvarkos, ir yra įsi tiki
nės, kad demokratinė tvarka 
neša kraštui ir gyventojams 
gerbūvį. Tą jo įsitikinimą žino 
dabarl'nė sandinistų vyriausybė 
Jeigu jis grįžtų į Managuą, ta' 
dabartinės vyriausybė pareigū
nai veikiausiai jį tardytų ir ga
lėtų teisti. Jis yra įsitikinęs, 
kad dabartinė vyriausybė šalin
tų jį iš dabartinių pareigų. Jeigu 
grįžtų su šeima į Nikaraguą, tai 
liktų be darbo ir neturėtų pro
gos leisti vaikus į geras mokyk
las. Abu vaikai yra Amerikoje 
gimę, yra Amerikos piliečiai. Jis 
yra pasiryžęs daboti, kad jie tu
rėtų galimybės baigti 
nius mokslus ir būti 
Amerikai

Konsulas A. Alfaro, 
imigra.’tjos įstaigos,
laukusiems 1 a i kraštininkams. 
kad jis nebegrįšiąs į Nikaraguą 
ir prašęs imigracijos viršininką 
Edwin Chauvin Jr„ kad leistų 
jam pasilikti Amerikoje. Virši
ninkas nieko jam neatsakęs, tik
tai pastebėjęs, kad jis prašymą
pranešiąs savo v'ršininkams, o — Ka> mes,sųstiprins;m 
kai gaus, atsakymą, tai tuojau apjėgumą, tai bus lengviai 
pranešiąs Alfaro se niai. bėti su rusais, Paryžiuj

MIAMI, Fla. — Penki Nika- reiškė sekretorius Shul'.z.

aukštes- 
nauding’

išėjęs iš 
pranešė

— Ketvirtadienį aukso unciją 
kainavo -5388.

MEXICO

— Beirute sprogo bomba, kai 
pro ją pravažiavo du tankai. Ji 
buvo įrengta automobilyje, sto
vėjusiame Salią didelės krau
tuvės. Sprogimas išmušė visus 
Apylinkės krautuvių ir gyvena-

nėra kariuomenės.priešakyje.
Paliestas ir palestiniečių liki

mas. Tvirtinama, kad Libane 
dar tebėra 11.000 palestiniečių. 
Palestiniečių įtampa labai dide- 

,lė. Bekos slėnyje jų tarpe įvyko 
susišaudymas dėl menkniekio. 
Izraeliui būtų patogiausia, kad 
suirtų palestiniečių vienybė.

Viena aišku, Arafatas pales
tiniečiams daugiau nebevado- 
vaus. Buvo kalbama, kad Arą 
falas buvo nuskridęs į Rumuni
ją ir kitas valstybes, bet vargu 

,ar tos kelionės Arafatui duos 
kiek naudos.

— Nė vienas išskridęs Nika- 
raguos konsulas nebetiki, kad 
Amerikos diplomatai Nikara- 
guoje būtų bandę nunuodyti už
sienio reik, ministerį D’Escoto.

— Sovietų delegacijos pirmi
ninkas Viktor Karpov staigiai 
susirgo. Jis lėktuvu iš Ženevos 
išvežtas Maskvon.

mų namų langus.

— Ženevoj Amerikos atstovas 
Edward L. Rownv ir Sovietu * *- 

atstovas Aleksei Ogurkcv tariasi 
branduoliniu ginklų mažinimo 
reikalais. Abu turi po kelis pa
tarėjus.

'Pacific Ocean

GALAPAGOS L

UŽMUŠTI DU IZRAELI 
KAREIVIAI

’BEIRUTAS. Libanas. — 
ruto centre trečiadienį sf 
stipri bomba, kai Izraelio 
kas pamažu slinko į Beirut 
tinę dalį. Galinga bomba 
iš anksto padėta ir taip r 
lyta, kad sprogtų, kai pri< 
priartės naujas Izraelio tai 
mūšiuose dar nedalyvavęs.

Bomba užmušė du Izi 
karius, kurie negyvi krito v 
Bombos sprogimas buvo 
smarkus, kad jis sužeidė d; 
Izraelio karių, buvusių ar 
kėje. Be to, sprogimas su 
sužeidė penkis civilius, tuc 
tu buvusius toje senam 
dalyje. Negyvus karius izra 
užsidėjo ant kilo tanko ir 
vežė, o sužeistuosius i 
į ligonines.

— Pirmieji pranešimai 
kad Margaret Thatcher ga 
mėti daugumą britų parlai 
ir valdyti kraštą dar peni 
metus.
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I --r—

Gulf of Mexico
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Specialus ambasadorius Richard Stone šiandien bus Nikaragvoje ir tarsis 
su užsienio reikalų mmrsleriu Miguel D’Escoto.
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SOCIALISTŲ INTERNACIONALO 
KONGRESAS

PAREIŠKĖ SOLIDARUMĄ SU DEMOKRATINIU 
SĄJŪDŽIU RYTŲ EUROPOJE

(Tęsinys)
Kraštas, kuris vaistvbė> kons

titucijoje ir tarptautinėmis su
tartimis garantuoja ,’isas pilie
tines teises, bet tuo pat laiku 
uždarė vi;as laisvas profesines 
sąjungas ir daugumą draugijų, 
įsteigiant vieton jų fiktyvias 
profesines sąjungas, veikiančias 
tik paskirose įmonėse, ir paklus, 
nias vienai politinei partijai.

Klastas, kuris neseniai paskel
bė ‘ karo stovio panaikinimą”, 
o tikrumoje kaskart įveda vis 
naujus įstatymus, kurie dar la-j 
biau padidina karo stovio repre- * 
sijas. i

Tai — trumpai kalbant — šių ! 
dienų Lenkijos, kurią valdo ka
rinė džiunta, vaizdas.

gos.
Juk Lenkijos žemėje, Legni- 

cos mieste, netoli Wroclaw©, 
randasi Varšuvos pakto vyriau
sioji būstinė ir stambus sovietų 
karinis vienetas, o daugelyje 
Lenkijos vaivadijų stovi lenkų 
tautai priešiškos rusų divizijos.

Negalima kalbėti apie taiką 
Europoje.

— nepanaikinus karo stovio

— nepaieidus tūkstančių poli
tinių kalinių, be jokio pagrindo 
nuteistų, ar tardomų,

— negrąžinus teisės veikti “So 
lidarumui” ir kitoms draugi
joms.

Lenkai yra gerai įsisąmoninę 
savo kovos tiksią: ji bus veda
ma iki bus įgyvendinta “Soli-

Brangūs draugai, daug čia Kai- darumo” programa. Būdami re- 
bejome apie saugumo įvairius 
aspektus, nusiginklavimą ir tai
ką. Lenkijoje esanti padėtis 
taip pat gresia taikai. Jeigu grės, 
mė pasauliui kyla iš įtempimo 
santykiuose tarp dviejų didžių 
jų valstybių, tai esama pavojų ir 
iš vidujinių neramumų paskiro
se valstybėse. Negalima kalbėti 
apie taiką pasaulyje, jeigu ku
riame nors krašte, kaip pav.

vyksta Lenkijoje, kur ruošiami 
manevrai, dalyvaujant 100 tūks
tančių svetimos kariuomenės, 
siekiant įvaryti baimę gyvento
jams, o pirmoje eilėje “Solida
rumo” dešimčiai milijonų narių. 

Daug geros valios žmonių pa
saulyje. kaip ir daug vyriausy
bių. bijo sovietų agresijos Len
kijoje, nes tas galėtų būti nau
jo karo pradžia.

Brangūs draugai, nebijokite! 
Tokios agresijos nereikia. Tu
rite supra&t-i, kad sovietų ka
riuomenė jau yra Lenkijoje, kaip 
ir kituose Rytų Europos kraštuo
se. Ji ten yia jau. 35 metai.nuo 
antrojo pasaulinio karo pabai-

alis.ai, esame priversti prisitai
kyti prie mūsų krašto geopoliti
nių sąlygų, bet būdami sočia 
Irstai, reikalaujame:

— grąžinti iškovotas pluralis- 
tinius santykius politiniame ir 
visuomeniniame gyventime, o 
ypatingai — profesinėse sąjun
gose,

— grąžinti valdžios garantuo
tas piliečių demokratines teises, 
kokias turi visų teisę gerbian
čių valstybių piliečiai.

Lenkijos jaunoji karta, per
gyvenusi metus laisvėje, to ne
užmirš visą savo gyvenimą ir 
nenustos kovojusi dėl laisvės. 
Didelę pagalbą tai mūsų kovai 
teikia laisvojo pasaulio viešosios: 
opinijos parama. Kiekvienas 
kongresas ir kiekviėriSviStordb-

ka jūsų pagalbos vedė eilę mėtų 
kovą ir laimėjo.

Leiskite pareikšti įsitikinimą, 
brangūs draugai, man kartu su 
visais Rytų ir Vid. Europos de
legacijų nariais, kad gavę tokią 
paramą, kokią gauna iš jūs Lo
tynų Amerikos ir Afrikos tau
tos, mes būsime tikri, kad neto
limoje ateityje, istorija įrašys 
mūsų kiaštus į laisvųjų tautų 
sąiasų ’. — baigė kalbą Rytų 
Euiopos soeialisų delegatas.

Po visų gražių kalbų ir ilgų 
diskusijų, šis kongresas priėmė 
taip vadinamą “Albafeiros Ma- 
niiestą”, keletą rezoliucijų ir iš
rinko naują prezidentą.

Albufeiros Manifestas yra ben 
droji kongreso rezoliucija, ku
ri apima visus kongrese svarsty
tus klausimus. Tai yra ilgokas 
dokumentais, prasiidedantils žo
džiais: “Tai yra didžių baimių 
ir didžių vilčių laikai ’. ;

Rytų Europos klausimu Mani
feste pasakyta:

“Didelį rūpestį mums kelia 
tebesitęsiantis žmogaus teisių 
laužymas. Mums kelia susirūpi
nimą veiksmai, kurie priešta
rauja Helsinkio konferencijos 
Baigiamojo tikto punktui apie 
“visų žmonių ir idėjų laisvą cir
kuliaciją’. Mes turime ypatin
gai pažymėti tebesitęsiantį Len
kijos darbininkams pagrindinių 
teisių paneigimą, ir sveikiname Į 
“Solidarnosc” lyderių parodytą] 
drąsą. Mes, aišku, solidarizuo
jame su visais demokratiniais 
sąjūdžiais, kaip "Solidarumas”, 
Rytų Europoje, kovojančiais dėl 
pagrindinių laisvių, įskaitant pro 
fesioių sąjungų teises, dėl reli
gijos i*’ tautinių mažu-

■ *'W’< ■ ypatingai
varžomos Šov. Sąjungoje ii Ru- 
mun-ijoje.

Ištikrųjų mes tikime, jog mū
sų pastangos iiusiginklavimo ir 
atoslūgio srityje sudarytų pa
lankesnes sąlygas tiems sąjū
džiams. Nors mes netikime į 
‘‘•sąryšį”, turiifrre pažymėti, jog 
jeigu nebus tikro pagerėjimo

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

tos gerb. J. Daužvardienės, pirmajame Gintaro baliuje pri
statė visuomenei 6 jaunas lietuvaites. Nors debiu (ančių 
pristatymai buvo ruošiami ir kitų grupių, Gintaro balius 
skyrėsi nuo jų lietuviškos muzikos, tautinių šokių bei gin
taro ir trispalvių gėlių puokščių įpynimu į šį elegantišką 
parengimą. Chicagos Istorijos Draugija savo leidinyje Gin
taro balių pa vadino pačiu įžymiausiu renginiu Chicagoje.

šįmet jau 23-čia 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 metų debiulantės:
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Atjausdaiai mano liūdnas vienatvės dienas, š.m. birže
lio mėn. 4 d. šaulių namuose surengė mano 75 metų gimta
dienio paminėjimą.

I Nuoširdus šauliškas AČIŪ rengėjoms — šaulėms: Kazei 
I Brazienei, Rasai Tolis, Monikai Gudaitienei, Marijai Sadui- 
kienei, Sofijai Tamulevičiūtei (Ferro) ir Alfonsui Paukštei.

I Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems taip reikš- 
t alingoje mano gyvenimo sukaktyje.

Taip pat dėkoju už sveikinimo atvirutę, kurią pasirašė, 
visi dalyvavusieji.

JUOZAS PETRAUSKAS

:ai prieš karo diktatūrą ir repre
sijas dar nesustojo. į

Socialistinių sąjūdžių istorija 
žino daug pavyzdžių, kur buvo1 
laimėta . prieš diktatūras. Nau
jausi pavyzdžiai yra Ispanija ii\ „ „ _ . „ „
Portugalija, du kraštai, kurie dė. Lenkijoje, tas neigiamai atsi- |

1

Cold war

thing wc

v*:

Because winter M Vanry

wirethtft army without proper clothing.

k was an army long on rouraęc. ' 
kwt abort on money.

And then the mone» came.

gu spausdinimą stabdydavo ir rialai sudai'ė sau rimtą vardą ne 
tai, kad pradžioje čia beveik ne- Lietuvoje, bet n įvairių uz- 
ouvo rimtesnių spaustuvių, b i siemo specialistų tarpe.
tos, kurios buvo, daugiausia tu- i i>ar pirmaisiais nepriklauso- 
rėjo darbo su periodika. Dėl tos į mynes metais per metus buvo 
priežasties keletą pirmųjų metų į 
-didžioji Ijieiuvlškų spausdinių 
dalis buvo spausdinama ne tik, 
Mažosios Lietuvos spaustuvėse, i 
bet ir Berlyne, Leipžige ir ki-1 
tuose Vokietijos miestuose. ;

Tuo pačiu laiku daugumas 
plunksnos darbininkų, kurių 
pradžioje ir šiaip nedaug tebuvo, _ 
aoroms nenorams turėjo įsitrauk: 
ti i valstybiškai administracinį Kaip lo,UU(J pozicijų, kas suaare 
ir kitokį darbą, kur ilgai buvo; ne mažiau, kai^iuyc visų he- 
jauciamas didėlis trūkumas; 

•darbininkų,; tai įr knygoms ruoš-1 
ti pradžioje' nebuvo užtenkamai 
p_ajėgų. O ir veikusi Lietuvoje Į 
beveik visą laiką karinė cenzū-Į 
ra ((jos nebuvo, tiktai 1926 m.),į 
kad ir veikė labiausiai politinę! 
spaudą, bet nuo 1927 m. nekar- i 
tą skaudžiai atsiliepdavo ir He-j 
tuviškajai knygai. ■

Pradžioje beveik visa energija . 
knygų gaminimo srityje buvo j 
nukreipiama į ruošimą ir spaus-! 
dinimą masiškai reikalaujamų I 
mokyklinių vadovėlių — pta-’ 
džios, aukštesniosioms, kiek vė
liau ir aukštosioms mokykloms ;
— ir į įvairią tarnybinę literatu-! 
rą. Nors tai ir pakėlė bendrąjį j 

j lietuviškųjų spausdinių skaičių,i 

palestiniečių edelegatą dr. įsam j negalėjo. Tačiau į darbą! 
.Sartawi. ' Į įeinant vis didesniems kadrams i

Kongreso proga suvažiavę Ry- nan j U rašytojų, daugiausia išė-; 
,ų ir Vid. Europos socialistų par- j^sių jau lietuviškas aukštesnių- j 

j sias ir aukštąsias mokyklas, ir 1 
pradėjus kurtis eilei stambesnių j 
knygų leidyklų (be senosios Šv.‘ 
Kazimiero Draugijos, pradžioje 
“Švyturys”, paskiau “Dirva”, 
“Spaudos Fondas”, į galą ypač 
“Sakalas”), iš metų į metus pa
dėtis ėjo vis geryn, h- į šio lai
kotarpio pabaigą lietuviškoji 
knyga Lietuvoje jau beveik vi
siškai nukonkuruodavo svetim-Į 
•tautę knygą, patiekdama skaity-] 
ines knygas ne tik eiliniam skai; 
ytojui. bet ir kiekvienam inte-į 

ligentui. O lietuviškoji periodi
nė spauda, pasiekusi kelių šim
tų skaičiaus, ypač išsišakojo įvai 
riomis specialybėmis ir kitose 
srityse lietuviškieji mokslo žur-

Gintarėlė JACQUELINE ANN MALUŠKAITĖ. Genovai
tės ir Jono Maluškų dukra, Palos Park, Ill., šįmet baigia Carl 
Sandburg aukštesniąją mokyklą. Priklauso prancūzų kalbos 
ir šokio klubams bei yra Orchesis šokio klubo pirmininkė. 
Įtraukta Į garbės studentų sąrašą, laimėjusi dviejų lošėjų 
greitojo tinklinio turnyrą. Studijuoja prancūzų ir lietuvių' 
kalbas; lankė Lemont lituanistinę mokyklą. Priklauso Lietu
vos Vyčių tautinių šokių grupei. Mėgsta piešti, skambinti 
pianinu bei sudaryti šokio choreografiją. Atstovavo savo ra
joną šokio choreografijos varžybose Illinois valstijoje. Rudenį 
pradės lankyti De Paul universitetą, kur pasirinko viešbučių 
administravimo studijas.

i 
i

I

į spausamama tintai apie tris Šim
tus spausaimų (be periodikos). 
Tačiau iš metų į metus tas skai
čius sistemingai augo, ir po kiek 
iaik-o pasiete ir tūkstantį per me
tus, o m. ir 1ZUU knygų. Tuo 
buau Denaras 1919—m. iš- 
spausamttų -knygų (taip pat ne- 
SKaiciuojant perioaunų lemt
inų) feKaiųius pasiete uaugiau

tuvištų knyg&- išspausdintų ne 
tik Lietuvoje, net ir svetur nuo 
pat 104/ m., kada jpasirddė pir-

(Bus daugiau).

VAIRAVIMO PAMOKOS
Poniutė Skrabalienė pradėjo 

imti vairavimo pamokas ir kele
tą valandų pavažiavusi paklausė 
ją lydinčio palydovo:

— Kiek man dar trūksta, kol 
galėsiu savistoviai vairuoti?

— Dar trijų, atsakė instruk
torius.

— Jūs manote, trijų valandų?
— Ne, dar trijų automobilių!

lieps į santykių taip Rytų ir Va
karų Europos klimatą”.

S. I. prezidiumo rinkimuose 
Willy Brandt buvo perrinktas 
S. I. prezidentu. Vieton atsista- 
tvdinusio general, sekretoriaus 
iBernt Carlssono, išrinktas suo
mis Pentti Vaeaenaenen. Prie 
esamų garbės pirmininkų išrink
tas naujuoju garbės pirmininku 
Bruno Kalninš, Latvijos social
demokratų partijos ilgametis 
pirmininkas.

Paskutinė kongreso diena pa-

sibaigė tragiškai: PLO teroris-'*
j :as nušovė kongreso svečią —; pačios knygos problemos iš-i

tijų delegatai, balandžio 8 d. Al- 
bufeiroje buvo -susirinkę savo 
konferencijai, kurioje aptarė kai 
kuriuos klausimus. Tačiau jokio 
formalaus nutarimo nebuvo pa
daryta, nes konferencija nebu
vo iš anksto paskelbta ir tarp su
važiavusių trūko kai kurių kraš
tų delegatų. J. V»-

VACLOVAS BIRŽIŠKA

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELIAS
(Iš V. Biržiškos raštų) 

(Tęsinys)

Nors per visą XIX amžių vie
tinė knyga ir išlaiko savo se- 
nąji -grynai religinį pobūdį, ta
čiau ilgainiui tįr čia atsiranda 
naujų literatūrinių pajėgų, ku
rios kiek galėdamos bando kurti 
savo kūrinius 'ir darbus spaus
dinti Anksčiau iškilo Vydūnas- 
Vilius Storasta, ilgainiui virtęs 
vienu stambiausiųjų visos Lie.* 
tuvos rašytoju, o taip pat ir eilė 
kitų, išėjusių iš kaimo ir išmik
linusių savo plunksnas daugiau^ 
šia tame p-ičiame “Kaimyne”. ■ 
Jų tarpe atsirado ir beletristų 
(M. Hofmanas), poetų (P. Bajo-’ 
raitis), kultūros istorikų (An- 
sas Bruožis) ir kt. Jie jau prieš 
Pirmąjį Pasaulinį karą bandė 
vietinę knygą pakreipti nauja 
vaga, tačiau palys vieni to ne. Į 
galėjo pasiekti.; O Lietuvai žen*-Į 
gus 
jau
knygo 
i Limos

nepriklausomybės kelk) 
r reikalo nebuvo, nes jos 

Igainiui p.isidarė priei 
įsiems, ir tie Maž. Lie- 
vtoiai daugiausia ir isi-

Nepriklausomoj Lietuvoj at
sikūrus visai lietuviškai spaudai, 
tiek periodinei tiek ir neperio
dinei, atsidarė naujas, platus ke- 
ias į tautą. Bet pradžioje ir čia 
būta tam tikrų kliūčių. Lenkams; 
okupavus Vilnių ir čia sukūrus 
žiauru policini režimą, dėl nuo
latinių lenkų cenzūros ir admi
nistracinių persekiojimų, Vil
niaus lietuvių spauda ne tik ne
atgavo savo Pirmojo Pasaulinio 
karo metu nustotos reikšmės vi
sai Lietuvai, bet ir šiaip vietos 
.-eikalams tik dideliu vargu pa
vykdavo leisti nuolatos sustab- 
dortius laikraščius ir tarpais iš
spausdinti vieną kitą knygą. Ir 
tik Į lenkų okupacijos pabaigą 
šioje srityje dideliausiu energi* 
jos Įtempimu pavykdavo lietu
viškąją knygą šiek tiek pastū
mėti pirmyn.

"Tuo tarpu virtęs laikinąja Lie
tuvos sostine Kaunas pradžioje 
visai nebuvo paruoštas tiems už
daviniams, kurie jam buvo nuo 
pat pradžios pastatvti visose val-
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Kristijono Donelaičio mokyklos 
mokinių išleistuves

Š. m. birželio 4 d. McKinley likti gera lietuvaite.
mokyklos patalpose įvyko Kris- šiais metais mokykla išleido 
tijono Donelaičio Pradinės ir pačių mokinių tikrai gražiai pri- 
Aukštesniosios Lituanistinės mo- rašytą, mokytojos Danutės Bin- 
kyklos ,1982-1983 mokslo metų1 dokienės redaguotą, knygą “Auš- 
užbaigimo šventė — išleistuvės. ros Spinduliai”. Knyga gausiai 

Išleistuves atidarė ir pravedė į iliustruota ir brandžiais rašiniais 
mokvtoja Kūčiehė. Pasveikinus mokinių parašyta. “Šią knygą 
svečius ir spaudos atstovus, pa- Į galima buvo išleisti dėka duos- 
prašė baigusius pradinę ir aukš- nių mecenatų: Zotos ir Gedimi- 

; no Mickevičių, Aleksandros Bui
vydienės, Sigutės ir Juozo Užu
pių, Vytauto didžiojo šaulių rink 
tinės ir Veronikos Kraszewkes”, 
— pasakė Danutė Bindokienė, 
Keli mokiniai ir mokinės pa
skaitė iš šios knygos kelias iš
traukas.

Sveikino: vyskupas Vincen
tas Brizgys, linkėdamas baigu
siems mokyklą išlaikyti savo kut j 
turą ir savo kalbą. Tikisi, kadį 
šie abiturentai sulauks laisves 
ir nepriklausomos Lietuvos.

Jonas Kavaliūnas sveikinime; 
Į pranešė, kad Amerikoje lituanis- j 
. tines mokyklas lanko 52,000 mo-Į 

kinių. Kunigas Ansas Trakis,! 
prašė nepamiršti lietuvių ištremj 
tų į Sibiro taigas ir Lietuvai tė
vynei paaukojusius savo gyvy
bes. Renate Marchertienė, kaip 
Tėvų komiteto pirmininkė, lin
kėjo šviesių ir laimingų dienų. 
Mokyklos direktorius Julius Šir_ 

Dalyvaujant direktoriui, šiosl ka prašė nepamiršti Lietuvos^ 
vargų, rūpintis jos ateitimi ir tap 
ti Lietuvos ambasadoriais.

1 scena buvo iškviesti Aukš- 
tesniosios, vėliau ir žemesnio
sios mokyklos mokytojai, ku
riems Tėvų komiteto pirminin
kė prisegė po raudoną gėlę. Šio-

tesniąją mokyklą mokinius įžy
giuota į įšalę. 'Maršui gfojant, 
įspūdingai į salę įžygiavo -baigę 
pradžios mokyklą mokiniai ir aš
tuntokai — abiturentai Sugie
doti Amerikos ir Lietuvos him
nai. Mokiniai, kurie baigė pen
ketukais, ir pasižymėjo moksle, 
gavo pagyrimo lapus, o pradžios! 
mokyklą ^baigusieji gavo ir po! 
knygutę, Danutės, Bindokienės' 
redaguotą, “Angelų, sniegas”.

šiais metais pradinę mokyklą 
baigė šie mokiniai: Balzaraitė 
Inga, Eilutė Raminta, Brazaitis 
Dainius, Buntinas Lina®.' Gil- 
vydytė Gitą, Izokaitis Andrius, 
Jurkutė Elytė, Kabliauskaitė An 
drėja-, Kisielius Gilius, Mačė
naitė Valda, Rudaitytė Milda, 
Sabaliauskaitė Gailė, Skopaitė 
Brigita, Šimaitytė Diana, Tamu
lis Aleksandras, Tijūnėlis Ma
rius, Vasiliauskas Paulius ir 
Vižintaitė Lydija,;

▼
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Kristijono Donelaičio mokyklos mokiniai

Sovietų Sąjungoje lietuvius kankina 
psichiatrinėse ligoninėse

š. m. kovo 8 d. Tarptautinė 
Amnestija (Amnesty Interna
tional) išleido savo trečią pra
nešimą apie ’ psichiatrijos pikt- 
naudojimą prieš politinius ir są
žinės kalinius. Jame rašoma, kad 
nuo 1977 m., kai Pasaulinė Psi
chiatru Sąjungai (WPA) pasmer
kė tokį ,pikt naudoj imą, Sovie-

Šime paminėti šie lietuviai: Zi
ta Kirsnauskaite, Dr. Algirdas 
Statkevičius, Voldemaras Ka- 
roliūnas (Kavaliūnas?) ir Arxy- - k
das čekanavičiusį Apie pirmuo
sius du rašoma:' “Sekantys pa
vyzdžiai rodo už ką priev;irta už
daroma į psichiatrinę... nusi
skundimas . aukštiems pareigū-

kalinami specialiose psichiatri
nėse, o dar 10.000 “žmoniškesnė
se” (reguliariose psichiatrinėse 
ligoninėse. (E)O

— Argentinos karinė valdžia 
paskelbė dokumentą, kuriuo te
roristiniais veiksniais kaltinami 
peronistų partijos nariai ir žmo
gaus teisių aktyvistai. Žinomi 
Argentinos politikai mano, kad 
vėl gali pasikartoti opozicijos 
persekiojimai ir žmonių “dingi
mai”. Neseniai astuonios žmo
gaus teisių organizacijos suruo
šė protesto demonstraciją prieš 
balandžio mėn. vyriausybės 
skelbtą oficialų pareiškimą 
dingusių” žmonių.

pa- 
dėl

— Garsus čekoslovakų imty- 
ninkas M. Vanek gegužės mėn. 
pabaigoje pasiprašė policinio 
prieglobsčio Vak. Vokietijoje.

Jis netrukus atvežė.
— Ką tai reiškia? — klausia 

labai nustebęs šeimininkas.
— Kaip tai ką reiškia? — ne

suprato anglių vežigas.
— Tamsta gi pro langą prišau

kei, kad atvežčiau toną anglių!
— Tai vėl ta parka papūga bus 

paprovijusi! — supyko šeimi
ninkas ir sugavęs labai neman
dagiai sviedė ją po lova. . ’ L

Katinas tai pamatęs, pamanė, 
kad dabar jam proga ir šoko po 
lova papūgos stverti.’ Ta many
dama, kad šeimininkas ir kati
ną paskui ją sviedė po lova, pa
klausė katino:

— Ar tu irgi užsakei toną ang
lių?

GERAS IŠROKAVIMAS

klasės vedėjai ir Tėvų komite
to- pirmininkei, po vieną į sce
ną buvo iškviesti baigę aukštes
niąją mokyklą abiturentai: Barš 
kėtis Aldiš Biyskis Arvydas, 
Brazdžiūnaitė Kristina, Bunti- 
naitė.Rasa, Cibas Saulius, Didž- 
balytė Dana, Eringis Andrius, 
Gudis Sigitas, Kirvaitis Romas, 
Maleiškaitė Dalia, Matonytė Re
nata, Nbreikis Rimantas, Pauli- 
kas. Tomas, Puodžiūnas Vikto
ras, Ramanauskaitė Renata, Rėk
laitis Povilas Savaitė Audronė, 
Saulius Vytautai, Stankus An
drius, Sturonaitė' Beatričė, Ta
mulis Andriu", Vaičiulaitytė 
Ilona, Valaitis Andrius ir Vitai- 
tė Alida. Visiems šiems buvo 
įteikti '■ mokyklos baigimo ates
tatai.' ir dar po knygą — Stasio 
Santvaro “Rubajatai” ir Antano 
Kučio “Amerikos lietuvių - isto
rija”. Knygas dovanojo Juozas 
Kapočius; ;'iš Bostono.

Su baigusiais aukštesniąją mo
kyklą' gražiai atsisveikino įjų mo
kytoja Danutė BinSoktene. Bai
gusi šią mokyklą Dana Didžba- 
lytė jautria kalbele širdingai dė
kojo mokytojams ir auklėtojams

tų Sąjungoje į usiciatrines ligo-' nams apie jos cchroniško nefrito 
nines buvo prievarta uždaryta1 
110 asmenų. Sovietinės direk
tyvos apie “visifjomeniniai pavo
jingu ir psichiniai nesveikų” 
asmenų uždarymą į psichiatri
nes užsienio psichiatrų griežtai

ie mokykloje mokėsi 207 moki-! klojamos del medmmmes 
niai; dėstė 22 mokytojai. i P^Uos stokos; direktyvose 

Ateinantiems metams Tėvu I talP P“1 ™k>a
komiteto pirmininku išrinktas SUP^ . ‘ Favojmgų _visuome- 
Jonas Vąriakojis. { . r &

o- x --r ■ 17+ „u; ) latos prasilenkia su! savo valdžiosŠįmet išleista jau l/-ta abi-j u-t--.. ______
turientu laida.

Mažesnieji mokinukai irgi tu
ri išleidę savo leidinėlį “Pirmie
ji žingsniai”.

_ Meninė dalis

Tautinį šokį “Žvejų polka” 
pašoko VI skyriaus mokiniai, o 
“Malūnėlį” — VIII kl. mokiniai. 
Mokytojui Vytautui Gutauskui 
direguojant, akordionistams — 
Lidijai Šleiterytei, Arūnui Po- 
1 įkaičiui ir Viktorui Puodžiūnui 
šokiams ir dainoms pritariant, 
sudainavo liaudies dainą “Ga
niau karves”, Giedros Gudaus
kienės — “Gegutę”, Kazio žižiū. 
no — “Šlama šilko vėjas” ir Jo-

mitetui apie jų traktavimą. Pvz., 
31 m. amžiaus lietuvis, medici
nos studentas, Arvydas Čekana- 
vičius, paleistas iš psichiatrinės, 
kur jis praleido šešerius metus, 
1979 m. balandžio mėn. parašė 
laišką minėtajam komitetui. Jis 
buvo pirmą sykį areštuotas 1973 
m., po kratos jo bute, kurios me
tu buvo konfiskuoti jo eilėraš
čiai ir į magnetines juosteles 
užrašytos užsienio radijo laidos. 
Vos tik parašęs laitšką, 1979 m. 
birželio mėn. jis vėl buvo už
darytas psichiatrinėn, kur jam 
buvo švirkščiami stiprūs neu- 
roleptiniai vaistai, čekanavičius 
buvo paleistas rugpiūčio mėn., 
bet netrukus buvo vėl..areštuo- 
tas už tai, kad pri^^-ąsfubnę- 
rius metus įsivedė telėit<|ftą š$ėti’ 
timu vardu’. Dabar jig"neribo
tam laikui uždarytas; į' specialią

— Teherano radijas pranešė, 
kad Sovietų Sąjunga liepė išsi
kraustyti iš Maskvos trims 
no diplomatams. ; >.

Ira-

— Sovietu kariuomenės 
dovybė skelbia knygą, kuri pri
mena, kad armija nėra pasiruo
šusi, neturi naujų ginklų ir ne
galima ja pasitikėti.

va-

(inkstų ligos) gydymo lygį (Z. 
Kirsnauskaite, 1978). Įsijungimas 
į neoficialią... Helsinkio grupę 
(lietuvis psichiatras dr. Algirdas 
Statkevičius). *

Apie Karoliūną (Kavaliūną?) 
»t ‘.nešime skaitome: “Psichia- 

f vertė Sovietų sąžinės kali
us atsisakyti savo įsitikinimų
tai buvo sąlyga jų paleidimui. 1 psichiatrinę Černiachovsko mies.

iV:, 1979 m. pradžioje, dakta
rai pažadėjo perkelti Voldema
rą Karoliūną- iš Černiachovsko 
specialios psichiatrinės i regu-' 
iiarią’ psicriatri^r Tačiau jiš^ 
nebuvo perkeltas. Daktarai par1 
reiškė giminėms, kad jie nepa
tenkinti jo elgesiu, nes jis, lietui 
vis katalikas “nuolatos meldžia
si ir sako, kad jis gyvens taip, 
kaip Dievas nori”.

Arvydas čekanavičius taip ap
rašomas: “Nuo 1977 m. Sovietų 
Sąjungoje taip pat buvo nubaus
ti ir kiti asmenys, iškėlę vie1 
šumon sovietinės psichiatrijos 
naudojimą, politiniams tikslams. 
Jų tarpe yra psichiatrinio pikt- 
naudojimo aukos, jas paleidus, 
pranešusios (Sovietų Sąjungoje 

> Stasys Juškėnas veikiančiam, neoficialiam) ko- 
— ■ - — ■■ . j-"1 ■ ■ ■ , r— _■ . t- — 1

nuostatais apie tokių asmenų 
uždarymo procedūrą. O nagri
nėdami politines -bylas, -sovieti
niai teismai beveik visada pri
ima ne tik psichiatrinės komi
sijos išvadas, bet ir jos reko
mendacijas.

Amnesty International prane-

jų”. Dainavo visi'mokyklos- mo
kiniai, Meninę dalį?paruošė mo
kytojai: Audra Aleknaitė, Da
lia Bilaišytė, Rūta Končienė, 
Darius Polikaitis ir Vytautas 
Gutauskas. ’

Didelės sėkmės šiai mokyklai 
ir mokytojams.

te .
š. m. vasario mėnesį, kai Am-

buvo išsiuntinėtas šios »orgąni- 
zacijos nariams, šovie^įįpsįęiį,įa- 
trai išstojo iš Pasaulinėj; Pšičhi-- 
atrų Sąjungos (WPA). Spėja
ma, kad Sovietų valdžia tuomi 
norėjo užbėgti už akių liepos 
mėnesį įvyksiančiam WPA su
važiavimui Vienoje, kurio metu 
buvo rengiamasi Sovietus ofi
cialiai pašalinti iš Sąjungos.

The Christian Science Moni
tor (1983.III.16) cituoja vieną 
sovietinės psichiatrijos piktnau- 
dojimo žinovų, įtakos universi
teto profesorių Harvey Fire- 

. side, kurio nuomone “psichiatri
nių kalinių” Sovietų Sąjungoje 
daugiau, negu Amnesty Interna
tional nurodomi 313 asmenų. Jo 
duomenimis, apie 1000 asmenų

— Britų karo lėktuvo lakū
nas Atlante pateko bėdon ir 
buvo priverstas nusileisti ispa
nų prekybos laivo paviršiuje. 
Jam padėjo nusileisti jūreiviai.

Yra tokia visuomenės nuomo
nė, kad niekas negali prilygti 
žydų apsukrumui biznyje.

Bet vienas toks atsirado!
Kartą keliauja pėsčias vienas 

žmogus ir prisiveja žydą. Prisi
vijęs ji jam ir sako: $

— Paskolink man vieną dole
rį, o aš tau už tai duosiu užsta-. 
to mano paltą, kuri artimiausioj 
ateity išpirksiu.

Žydas paskolino dolerį ir pa
ėmė paltą užstatui.

Vakarop, kai abu pasiekė mie
stą, keleivis atiduoda žydui do
lerį ir atsiima savb paltą saky
damas:

— Gerai, kad, tu mano paltą 
iki čia atnešei; jis man buvo 
persunkus tempti.

PAPŪGA
Anglių išvėžiotojas, pravažiuo

damas pro vienus namus, girdi 
pro langą šaukiant;

T. “Prašau atvežti toną anglių!”

100,000 zlotų?
— Pirkčiau automobilį.
— O už likusią sumą?
— Benziną.-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į
. s yra- seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
V'X. SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

' . darbus-dirba. • . V -V
’- '•^iA^išnįokėjž Sa^gįau’kaip AŠTUONIS 3HJLUONUS dolerių 

aparatfdųfc savo nariams. " j
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
•. • . 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 į SLA Centrą: *

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

Tel. (212) 563-2210
už suteiktas- žinias, ir žadėjo no Zdaniaus “Su mokslu į ryto-

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, lit 60629 ♦ Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių,

MARIJA NOREIKIENĖ

į 2b01

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir molsk 
IBM m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
7. Rankfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir Y 
Meilaus straipsniai bei rtudijds, iliustruotos nuotraukomis t 
M- K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo®, A. Rūkitelės ir Ji. V*iw 
tūrybof poveikiais. 365 puik knyga kainuoja tik F3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir įsi 
tinių šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
iventea bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dudmenimk 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sauna; 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf,

> T.1F71TI VLAKASIS PAMARYS, Henrflro Tomo-T»m*MMfc
paraiyti. studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni* k 

Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvieno 
lietuviui. Leidinys fllustruotM nuotraukom}*, pabaigoje duodami 
vitovardžiij pavadlnIma*»TT Jh vertiniai | vokiečių fcaffiv EaBsI 
naudingoje 535 pust knygoje yra Rytprūahj iemėiapia. Kaina >«.

> KJJ EAUHJS LlMių rašytojos Petronėlė* Orintaftė* ate
mtnSmal Ir mintyj apie asmenis Ir vietas nėprfL Oetuvoje ir pir 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik £3. . I ri

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
!a> ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik 
lorglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
tlją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teliks

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

W. 69th St., Chicago, Ilk 60629 ♦ Tel. 925-2737

HiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiilijiiiiiiiiiiiiiiinH.......

T’*""’ Atdara šiokiadUniais nuo
9 vai. ryto iki IQrval. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ^“to iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

50 metų studijavęs, kaip

Ml
parašė 700 puslapių Knygą, Kurion sudėjo .viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet Kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvi, lietuvius 
Ir lietuvių Žaibą. Jis mokėsi kartu su ktm. Jaunium ir prof. E< 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti
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Karys mūšio lauke negalvoja 
būti karo vadu...

Dirva gegužės mėnesio 19 dienos laidoje, vedamojo 
vietoje, atspausdino vieno jos jr. skaitytojo balsą, pa
vadintą “Mes ir mūsų Dirva”. Pradžioje prisimena lie-J 
tuvių suskilimą, susiformavimą dviejų politikos prie
šiškų blokų ir suskilimą spaudos. Redaktoriui pataria,' 
nors ir pats suabejoja, ar tai bus įmanoma, išlaikyti tarp 
tų dviejų (besipešančių .vidurio liniją. ;m

Atrodo, kad minėtojo .Dirvos įskaitytojo balsas ne 
tiek yra nukreiptas ^el lietuvių suskilimo, o išskirtinai 
Naujienų dienraščio ir A. Svilonio adresu. Jis juos kal
tina, kam jie iš laikraščių rašinių ištraukia tik negaty
vias puses ir tai tokias, kurias jiems patinka. Juk tai 
nusikaltimas, nes nesiskaitoma su straipsnį rašiusio auto
riaus žurnalistine -filosofija. Tik keista, kad jis savęs 
nekaltina ir, matyt, nemano, kad jis taip pat nesiskaito: 
su žurnalistine filosofija, kai jis cituoja iš ‘Naujienų iš-, 
traukas, neatsiklausęs jų redaktoriaus. Tik pusikalšta,- 
taip darydami, Naujienos ir A. Svilonis, o ne jis, Dirvos 
skaitytojas.'Reiškia, quod'licet-Jovi,fnon licet bovi.

Minėtasai Dirvos-skaitytojas teisina Dirvą, girdi, ji 
nėra pasimetusi. Nemanau, kad yra tokių, kurie matytų 
ją, kaip tokią, pasimetusią. Bet jis negali nuneigti, kad 
kartais kai kurie jos reporteriai nepasimeta. Tą ir i jis 
patvirtina, kad yra toksjkuris rašo-tik tai, kas jo galvai; 
tinka. Reiškia, jam nerūpi objektyviai pateikti faktus, 
bet taip, kas jo galvai’tinka. •

Šias pastabas skiriu Dirvos skaitytojui, kuriomis 
noriu pasisakyti iš esmės dėl jo Sviloniui daromų piie- 
akištų. Atrodo, kad ir .jis stovi atokiau ir stebi abiejų 
suskilusių frontų gerąsias ir blogąsias puses. Ir jis pa
stebėjo jas Naujienų ir A. Svilonio rašiniuose. Tad Jr 
ryžosi juos “paprausti” Dirvoje. Jų nusikaltimas, kaip 
jau anksčiau minėta, kad jie nesiskaito su autorių žurna
listine filosofija, iš jų rašinių ištraukia tokias puses, 
kurias jis pavadina negatyviomis, jas neigiamai įver-

tina. O A. Svilonis rašančius tokius rašinius pavadina 
net rašeivomis.

Labai gaila, kad šis Dirvos jr. skaitytojas nepacitavo 
nė vienos tokios negatyvios citatos, kurią A. Svilonis pa-Į 
gal savo norą pasirenka ir jas sukritikuoja. Aišku,’tada 
Dirvos skaitytojams būtų aiškiau, apie kdkias jis nega
tyvias rašinių puses kalba. Bet jis to nepadarė. Tat, tenka 
pačiam Sviloniui jas, kad ir ne visas,,paminėti, ir jo pa-’ 
klausti ar jos nepatarnauja okupantui, ir ar privalu 
dėl jų tylėti. Gal tada ir pačiam skaitytojui bus aišku,- 
kad tokių rašinių autorius pavadinti rašeivomis yra per; 
švelnų. Sakysim, tokie autorių rašiniai, kurie ‘skirti ardyti; 
išeivijos vienybei, kelti nesantaikai, erzeliai. Antai, kaip 
pavyzdys, PLB-nės pirmininko Kamantų “Pasaulio Trie-! 
tuvyje”, LB-nės oficioze, padarytas pareiškimas, dead, 
Lietuvių Dienose Chicagoje, suvažiavę demokratišku bū 
du 'išrinkti bendruomenininkai, perims visą ’mūsų poli-; 
tinių veiksnių veiklą. Arba jų pasisakymai, nukreipti 
prieš mūsų politinius veiksnius, prieš jų veikėjus, įjuos 
niekinant ar tyčiojantis iš jų turimų mandatų. -Patarčiau 
Dirvos skaitytojui pasiskaityti šių metų.geguzės tePasau- 
lio Lietuvyje” Gečio rašinį, kiek jis jame prirašė dema
gogijos ir cinizmo, nukreipto prieš mūsų Jaisvinimo 
veiksnius ir jų veikėjus. Ar tokiais rašiniais nępatar- 
naujama okupantui? Jei Dirvos skaitytojas A. Sviloriiūr 
įrodys, kad tokie rašiniai yra kenksmingi Įtik'okupantui, 
jis yra pasiryžęs jam pareikšti viešą padėką. -Pagaliau/ 
ar tai nusikaltimas neigiamai vertinti ir visuomenę-.įspė
ti, kad mūsų spaudoje spausdinami '.tokie rašiniai, ’ku-' 
riuose yra užginami Okupanto atsiųstųjų solistų rengiami 
koncertai bei rodomi Jaunimo Centre okupanto paruošti; 
filmai? Arba kai išeivijos-kultūrininkas ar'turistas, nu
vykęs okupuoton Lietuvon, giria ten ’išbujojusią 'kultū
rinę, ekonominę pažangą arba dėkoja komunistų 'par
tijai? Arba kai iš Amerikos siunčiami lietuvių išeivių, 
vaikai “apsišviesti” kapsukiniuose kursuose^ . Arba Ikaiį 
paskaitininkas. siūlo tartis su okupantu, /aibdžšifiloma-. 
Lietuvos bylą ginti svetimtaučių biznio ’kompanijai? 5Nę4 
jaugi Dirvos skaitytojas - jaučia ^savo sąžinėje Žgfąužiihąj 
kodėl A. Svilonis-pasisako ,priėš,?ir tar-atspausdina spau- ’ 
doje? Ar tokių rašėjų rašiniai su negatyviomis pusėmis, 
kaip Dirvos skaityto j as skelbia, nekenkia mūsų'Vieningai. 
kovai prieš okupantą? Ar jau nepasitaiko mūsų' išeįviš-t 
koje spaudoje ir tokių rašinių su taip jo vadinamomis? 
neigiamomis pusėmis, už kurias, okupantas miėlai rašėjui 
“užfundytų” gerą piniginę premiją?

Tad noriu paklausti Dirvos .jr. skaitytoją, ar 'dėk 
takių rašinių nėra reikalo pakeltu balsą. ? -Ar^yla ’dėl jų? 
nebūtų nusikaltimas prieš tuos, kurie šiandien -ten veda 
žūtbūtinę kovą 'dėl tautos, žodžio n rsąžinės i laisvės?

Sunku suprasti, kai tas minėtasai Dirvos skaitytojas' 
aiškina kodėl A. Svilonis už tokius atsiliepimus nepuo-; 
lamas. Jis aiškina tai dėl pagarbos jo hiumui.'Be reikalą 
jis toks “džentelmeniškas”. A. Svilonis'šiam skaitytojui; 
nori pareikšti, -kad jis tokiomis -.pastabomis sau garbės-' 
nesiekia. Jis'tokius rašinius praleisti negirdomis-laiku 
nusikaltimu. Kaip lygiai tos pačios minties-yra ir įjodno- 
mo žmonės, jei būtų tylima dėlto, kai patarnaujama oku: 
pantui, kas yra žalinga pavergtai mūsų‘tautai.

A. Svilonis primena Dirvos'jr. skaitytojui,‘kad Jią 
pasitraukė iš Lietuvos ne iš tolo stebėti dviejų frontų 

.peštynes, ne tylėti,-o kovoti ir nebijoti pasakyti tiems,, 
kur jie stovi, kai jie savo rašiniais patarnauja okupantui. 
Taip. pat. jis lygiai jaučia pareigą kovoti-ir?su įbtn&graJ 
finio šlamšto platinimu lietuviškos išeivijos tarpe,-bei-su 
pornografinių eilėraščių “daryba” ir jų spausdinimu > ■ * ’

Riverview Parkas (aliejus)Šileikis

A. PLEšKYS

YLIKo pirm. dr. Kazio Bobelio 'kalba
(Pasakyta-1983 m. gegužės 29 d. Lietuvių Krikščionių } 

Demokratų Sąjungos koriferenrijoje, Chicagoje)

kiekvienai valstybegrkur aiškiai 
pasakyta, kad kiekviena vaistyk 
bė,.'kiekviena grupė žmonių turi 
teisę į laisvą nepriklausomą gy
venimą '■ ir savo vidų j e ir išorėj e 

■ politinį tva rkymąsi. Daug f kas, 
; įvairių srovių atstovų spaudoje,

(Tęsinys)
. i ....

Helsinkio aktas ir mūty išėjimas 
į laisvojo pasaulio politinę areną t

Tuo laiku '^Europos valstybės; 
Sovietų- FSrgos įtakojamos,; jau 
sutiko ‘derėtis ' ir Vesti "pasitari
mus •' su Sovietų S-ga dėl toh- 

'rrtesnės Europos politinės,-admi
nistracinės ffr ■ ekonominės for- 
tnačijos. To išdavoje, 'eventua
liai 'iškilo' C Helsinkio ’ firiaiinis 
(užbaigiamasis) aktas. Sovietų 
S-ga būtinai Spaudė, .kad būtų 
pasirašyta'Europos taikos sutar
tis, kuri būt Viską užgarantavu-

. Sovietų S-ga į tą aktą žiūrė- 
jo visai kitaip ir savaime aišku, 
kad didžiausias -antikomunisti
nes grupes -JAV jie bandė su- p 
"kompromituotit-ir-suniekint. To. 
"dėl jų agentų r naivių mūsiškių . 
rankomis, tas aktas iššaukė daug 
nesantaikos, nesutarimo ir bėdos 
mūsų politinėje veikloje. Dar 
ir šiandien mes išgyvename tos 
:iięšąžnosi'iėzūh1atusu- Net aną 
dieną skaičiau viename laikraš
tyje, kur net šiomis dienomis

. - ■ . ;; -a-

I

ne vien mūsų, bet ir kitų, tą i dar rašo, kad Heisihkio aktas 
aktą (priėmė kaip išdavimą So-į-.t>uyo Jaųįoa įsdaviinas. Aš .ne
vietų S-gai laisvų tautų .iiįtere- ; rėefeųįpaklausti tų rašeivų, ką

ių laisvių. jPiięšip-J-jie darytų nuo 1975 m. iki da- 
--- 1—J----x- 1- .bar, jei to Helsinkio -akto nebū-.

g? (Kokiu; ^įokumentu, kokiu

programa, nes tik per Helsin
kio aktą mums jau pavyko įeiti 

si. Bet Vakarų “Europos vatsty- į tarptautines arenas, į tarptau- 
tinius forumus, kur "mes, remda-!

i miesi tuo aktu, galėsime prista
tyti -savo*pareiškimus, galėjome 
jiems pademonstruoti,-kas vyks
ta Lietuvoje, kaip ten nėra lai
komasi tų Helsinkio aktų susi
tarimų ir taip' toliau. Aš neisiu 
į -detales, nes tuo reikalu jau 
anksčiau daug buvo kalbėta.

bės, nežinau kieno nuopelnas, 
kuri valstybė daugiausia prie to 
prisidėjo, 'manau, kad ‘JAV 'čia 
Sulošė pagrindinę Ydlę, kad pa- 
sirašydtimbs *tą aktą, Sovietams 
jokių užsiangažavimų nedavė. 
Ir kaip tik Sovietai ’^padarė'di
džiausią savo’politinį pralaimė
jimą, nes tuo aktu jie suteikė

su it > žmonių • 
gai. as manau, kad ąuo to =ėta- ’ 
po 1575 m.‘ rugpiūčio 1 d. pra-4.. 
sidėjo nauja mūsų laisvės kovos paręi^čtmu galėtume apeliuoti į 

■Vakarų valstybes, kuomi mes 
.galėtume remti mūsų nepripaži
nimo status quo, kuomi, remda- 
miesi mes .galėtume reikalauti 
(Lietuvos-laisvės atstatymo, jei 
ae,punktais,-kurie yrą paminėti .. 
Helsinkio akte, kad kiekviena

• išeivių.lietuvių -katalikų.spaudoje.
-Naivus -Dirvos jr. Skaitytojas, kai,jis bando A. Svi- 

ionfjyg sugretinti’su Tumu -Vaižgantu. -Tumas buvo Tu-- 
mas, o ISvlloms “yra Svilonis. Tr :jis niekad (neturėjo, ir 
neturi tokios minties prilygti Tumui, tokią mintį nori 
jam prisegti tik minėtasai ‘;škaitytojas.

Karys-mūšio lauke negalvoja būti karų vadu, bet jo 
mintys sukoncentruotos kaip vieningiau įsijungti į kovo
tųjų eiles ir kaip sėkmingiau apginti kraštą, kai į jį 
veržiasi pavergėjas, nešdamas tautai vergijos grandines.

Manau, Ika’d šios mano pastabos Dirvos skaiytojui, 
kaiptpaprastai .yra-sakoma: sapienti sat.

A. Svilonis

vą apsisprendimą ir nepriklau
somybę? Mes tuo remiamės, mes 
labai gerai žinojome 1975 me
tais, kad Sovietų Š-ga visus ap
gaudinėja ir visiems meluoja. 
Kiekvieną sutartį, kurią ji pasi
rašo, ji sulaužo. Gerbiamieji po
nai ir ponios, mes gi nesame vi
suma, mes nesame visas Vakarų 

i.pasaulis. -Mes esame tik maža 
dalis, kuri išgyveno komunistų 
vergiją, kurie. pažįstame komu
nizmą ir žinome koks komuniz
mas yra ir žinome kaip su juo 
kovoti. Vakarų valstybės dau
gumoje to nežino ir tik dabar 
pradeda pamažu iš to miražo iš
eiti. T*

(Bus daugiau)

GIRKITE JAV TAUPYMO SONUS

HENRIKAS SINKEVIČIUS

K R Y Ž IRO AI j
(Tęsinys) j

Išgirdus šitą vardą, >Zbyškos -krūtinėje su
drebėjo širdis ir jis pasiryžo daugiau iš Jendreko; 
ištraukti. i

— žinau! — sušuko. — Girdėjau:'tai tas, 
kurio duktė Danutė buvo kunigaikštienės dvariš
kė, kol ištekėjo.

Tai pasakęs, pradėjo atidžiai žiūrėti į mo
zūro akis, net nekvėpuodamas. Tas gi didžiai nu
sistebėjęs atsakė: ,

— Kas jums pasakojo? Ji dar jaunutė. Nors/ 
teisybė, būna, kad ir tokios išteka,^bet Jurandaitė; 
neištekėjo. Prieš šešias dienas išvykau iš Ciecha- 
novo ir mačiau ją pas kunigaikštienę. Kaip gi 
jai advente tekėti?

Tai girdėdamas, Zbyška turėjo įtempti savo 
valią, kad negriebtų mozūrui už kaklo ir nesu-* 
riktu: “Tegu Dievas tau atlygina už šitą naujie
ną!” Tačiau susitvardė ir tarė:

— Girdėjau, kad Jurandas ją kam atidavė.
— Kunigaikštienė norėjo ją išleisti, ne Ju

randas, bet prieš jo valią ir ji nieko nepadarė. 
NorėĮo ją išleisti už vieno riterio Krokuvoje,’ku
lis jai prisiekė ir kurį ji myli.

— Myli ji :ą rit> q? — sušuko Zbyška.
Jendrekas g’ eitai pažvelgė į jį, nusijuokė ir 

a įsakė,

— Jūs viską žinote, nes taip įkyriai apie tą 
mergaitę klausinėj ate.

-—IKlausinėjuos apie pažįstamus, pas-kuriuosj. 
vykstu. s

Zbyškos veido iš po šalmo maža buvo matyti, 
tik akys, nosis ir truputis skruostų, bet už tai, 
nosis - ir Skruostai buvo taip įraudę, kad linkęs 
juokauti Stiprusis mozūras atsakė:

— Tur būt, jūsų veidas nuo šalčio paraudo; 
taip, kaip velykiniai kiaušiniai. *

Jaunuolis dar labiau sumišo ir atsakė:
— Tur būt.
Pajudėjo ir kurį laiką jojo tylėdami, tik ark

liai prunkštė ir pūtė per šnerves kamuolius garų, 
ir svetimieji riteriai pradėjo tarp savęs šnabž-' 
dėtis. Paskui Jendrekas paklausė:

— Kaip jūs vadinatės? Nenugirdau.
— Zbyška iš Bogdanieco.
— A, tai jūs! Tas pats, kuris prisiekė Ju-

! rando dukteriai? (
— Jūs manote, kad aš užsiginsiu? — greitai! 

ir išdidžiai atsake Zbyška. r
— Nėra ir ko! Brangus' Dieve, tai jūs tas 

Zbyška, kuriam mergaitė kaspinu galvą priden-. 
gė! Grįžus iš Krokuvos, visos dvariškės apie nie-i 
ką kitą ir nekalbėjo, kaip tik apie jus, o ne vienai-’ 
besiklausiančiai ir ašaros riedėjo per skrtrc&įfe? 
Tai dvariškiai džiaugsis, nes ir kunigaikštienė 
jumis didžiuojasi.

— Dieve, laimink ją ir jus už gerą žinią... 
Nes. kai man pasakė, kad ištekėjo, aš vos iš-

1 kentėjau.
—(Kodėl: ji 'turėjo ištekėti! Geidžiamas daik

tas-tokia mergaitė, nes ją visas Spychovas pa
laiko, bet, nors ir daug dvare yra vaikinų, nė vie
nas į jos akis nežiūrėjo, nes kiekvienas1 ir jos pasi
elgimą ir jūsų cpriesaiką .gerbė. 3e to, prie to 
nebūtų prileidusi ir -kunigaikštienė. Tai bus 
džiaugsmo! Ragai ’teisybę itar tais merginos iš jos 
pasijuokdavo. Pasakys (jai rkuri: “Tavasis riteris; 
nesugrįš”, —tai kojomis trepsėdama tuojau 
atšauna: “Sugrįš, sugrįš!”, nors ne kartą, kai:jai i 
pas&kytlavu, WT’bus'jau4utą vedęs, ji:net prie 
verksmų prieidavo.

Šitie žodžiai Zbyška sujaudino, bet kartu jį 
paėmė : ir ;pyktis dėl ’tokių ^žmonių kalbų:

— Kas apie mane tokius dalykus kalbėjo, tą 
d vikovon šauksiu!

TBėt-Jehit^ėOda.s pradėjo juoktis:
—’Moterys taip kalbėjo! Jas šauksite? Ką 

gal i veikti- su kardu prieš1 pfe palus!
* Zbyška džiaugėsi, 'kad -Dievas: jam davė tokį 

ir pradėjo :jį klausi
nėti apie ’Danutę, kunigaikštį Jonušą, 'kunigaikš- 
tieiįę ir vėl Danutę. .Paskui atsiminęs savo prie- 
ksaikas, pąpasakojo Jendrikui, ką girdėjo pakeliui 
apie karą —4<aip- žmonės jam rengiasi, kaip jo 
dfeua Jš lKefles ladkia, fr'pagaliau paklausė, ar ir 
Mo&rljes kunigaikštijoje panašiai galvojama.

Bet Jendrekas negalvojo, kad kanas būtų 
taip ’Arti, imimės kalba, kad kitaip negali būti, 
bet jis vieną kartą girdėjo, kaip kartą pats kuni

gaikštis sakė Mikalojui iš Ilgamiskio, jog kry
žiuočiai įtraukė ragus ir, jei tik karalius nenusi
leistų, net ir pagrobtas Dobrynės žemes atiduotų, 
nes jo galybės bijo. Arba bent mažiausiai jie bylą 
tęstų, kol gerai karui pasirengtų.

— Pagaliau, — kalbėjo, — kunigaikštis ne
seniai į Malburgą buvo nuvykęs, kur, nesant Di
džiojo magistro, Didysis maršalka jį priėmė ir 
rungtynes jo garbei .surengė. 0 dabar pas kuni
gaikštį svečiuojasi komtūrai ir štai — dar net 
naujų svečių atvyksta.

Ir valandėlę patylėjęs, tęsė toliau:
— Žmonės kalba, kad šitie kryžiuočiai ne be 

priežasties pas mus ir pas kunigaikštį Ziemovitą 
•Ploeke sėdi. Jie, žinoma, norėtų, kad karo atveju 
mūsų kunigaikščiai nepadėtų lenkų karaliui, o 
jiems; o šito nepavykus pasiekti, tai bent kad 
nuošaliai laikytųsi — bet šito nebus.

— Dievas leis, kad nebus. Kaip gi taip ri
muose benusėdėtų. Jūsų Icmigaikščiai juk yra 
įsipareigoję Lenkijos karalijai. Nen’isėdės — 
manau.

— Nenusėdėsime, — atsakė Jendrekas.
Zbyška vėl pažvelgė i svetimuosius riterius 

ir j jų plunksnas:
— Tai ir šitie tuo pačiu reikalu vyksta?
— Broliai vienuoliai gal ir tuo pačiu, kas 

juos žino?
(Bus daugiau)
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Teh: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-4553

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

WJ7 West 103rd Street 

Valandos pasai suaitarimą.

MIRĖ DR* JUOZAS 
TAUTVILĄ

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

Rožė Didžgalvis

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»stch*ster Community klinikai 
Medicinos direktorius

2934 S. Manheim RtL, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomū

m. xaun
VAKARŲ VĖJAI

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkžti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Ičiau pakepti $vie«‘e Paskiau 
pcxn^ldorus, kopūstas, burokė
lius supilti į rašalą ir virti pusę 
valandos. Prieš valgį reikia įpil
ti porą šaukštų rūgščiosg grie
tinės it’ gerai sumaišyti. Išėmus 
mėsą iš rašalo, ją supiaustyti į 
šmotelius ir vėl supilti atgal.

Jeigu jums užteks kantrybės 
tą viską atlikti, tai barščiai bus 
tikrai skanūs.

LIETUVIŠKŲ KOTLIETŲ 
RECEPTAS:

_________

Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis

SUSIRINKIMŲ
1 svaras maltos jautienos su 

kiauliena,
2
1

puodukai tarkuotų bulvių, 
smulkiai sukapotas svogū-

1
druskos ir pipirų pagal skonį.
Viską sumaišyti, padaryti kot- 

lietus ir gerai karštuose taukuo
se apkepti. Tada užpilti pusę 
puoduko vandens ir lėtai pašu
tinti 20 min. Nuimti ir j likusį 
sosą galima įplakti porą šaukš
tų rūgščios grietinės ir užpilti 
ant

kiaušinis,

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKJ
GAIDAS“ DAIMID

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2611 W. 71«t St T*L 737-5149 

Tikrinu yĮrisi Plitaiko 8Vinilu 

ir “contact lensea”,

Dr. J uozas Tautvilą mirė tre
čiadienį, birželio 8 d., po ilgos 
ligos.

Bus pašarvotas penktadienį, 
birželio 10 d., Bazono koplyčio
je, 6360 Broadway, Merrille- 
ville, Indianoj.

Velionis bus laidojamas šeš
tadienį, birželio 11 d., Chicagos 
lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Velionis buvo dainininkės Jū
ratės Tautvilaitės tėvas.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Kepyklų sąjunga tvirtina, 

kad šiandien amerikiečiai suval-Į 
go 50% mažiau duonos, negu 
jos suvalgydavo prieš 15 metų. 
Dabar amerikiečiai per dieną su
valgo po keturias riekeles duo
nos.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES lt 

PROSTATOS CHIRURGU* 

2456 WEST 63rd STREET 
Valandos; antrad. 1—4

• Supiaustytas svogūnas pa
naikina dažų ir tarpentino kva-

BERŽELIS

Ofiso telefeue*: 776-23*4, 
iecdeBcij*. teleA: 40-5546

Prostatos, inkstų ir ilapums 
takų chirurgija.

St Petersburg, Fla. 337If 
TeL (8132 321-4201

?ERK KAUSTYMAI

LaWiraai — Pilna apdrwta 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele** 

1L ŠERĖNAS. TeL 925-8M3

x

i

Apšvirksnijęs beržas stovi, 
Šliejas prie tvoros,
Tartum sargas šios pakluonės;
Pievos atviros.
Bėga lapais žalios dienos, 
Iš stuomenis — sula, 
Bėga žalsvos mėnesienos 
Ir kurti tyla.

Bėga vasaros jo šviesios 
Vėtrose, džiaugsme
Ir šakas į dangų tiesė 
Lieknas ir linksmas.

• Dvigubai daugiau sulčių ga_. 
Įima išspausti iš citrinos, jei ją' 
pamerksime 15 minučių i karš-, 
tą vandeni.

• Dantų tyrinėjimo institutas

Bet su metais šakos sviro, 
Pynėsi kasom.
Drėko beržo akys tyros 
Rytmečių rasom.

Gal gegužis j kamieną
Padūzgens, pabels.
Beržas rankų jau visviena 
Džiaugsmui nepakels.

Jau pavasaris pabudo, 
Visur taip smagu!
Tik berželiui svyruonėliui 
Liūdna, neramu...

kotlietų.
* * *

KAPOTOS SILKĖS 
GAMINIMO BŪDAS

2 silkės, lte riekės baltos duo
nos, 2 šaukštai aliejaus, 1 obuo
lys, 1 svogūnas, 2 kiaušiniai, 
miltų, pipirų.

Silkes gerai išmirkyti, nulup-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

kų poveikis aiškinamas jų ge
bėjimu reguliuoti kraujuje rie
balų kiekį. Be tp, česnakas kom. 
-pleksiškai veikiąs kraują ir krau 
totakos sistėmą.' Jis padedąs or-j 
ganižmui pasisavinti B grupės ti, išimti kaulus, smulkiai suka-

j

vitaminus, kurie stimuliuoja 
širdies vainikines kraujagysles. 
Česnake — du gamtiniai anti
biotikai, naikinantys ligas suke
liančių bakterijų 15 rūšių. Čes
nakas stimūhuoįąs hipofizę, ku
ri kontroliuoja -kitas vidaus se-

poti, sudėti nuspaustą, mirkytą 
pyragą, smulkiai piaustytą ir 
aliejuje keptą svogūną, tarkuotą 
obuolį, kietai virtą kapotą kiau
šinį, maltus pipirus. Viską ge
rai išmaišyti ir tą masę sufor
muoti žuvies pavidalu. Apibars-

krecijos liaukas, ir riebalų bei tyti kietai virtu kapotu kiauši- 
angliavandenių-apykaitą. . niu. Pusdubenyje aplink silkę

išdėstyti pomidorų, agurkų, ri- 
’ dikėlių griežinėlius ir salotų la-’

pelius.
Magdalena šulaitienė

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Kįtų specialistų nuomone, čes- 
praneša, kad visi saldumynai’ n akas visiškai netinka serganti 

inkstų ligomis bei druskų nusė
dimu... '

kenkia dantims, bet labiausiai' 
kremu pripildyti šokoladiniai1 
pyragaičiaL

• Michigan universiteto stu
dija rodo, kad per 18 metų labai 
pasikeitė žmonos ir vyro san-1 
tykiai. 1962 metais buvo .pa-‘ 
klaustos 1,000 moterų, kas Šei
moj privalo daryti sprendimus?

* * *

SENOVIŠKŲ LIETUVIŲ BŪ
DAS PARUOŠTI SKANIUS 

BARŠČIUS

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

— Gegužės 27 d. Švedijoj pri- 
| klausančioje Baltijos jūros Got- 
! lando saloje nusileido Sovietų 

Barščių gaminime lietuvės bu-i žemės ūkyje naudojamas lėktu
vo specialistės Vienas tokių! vas. Juo skridęs 28 metų latvis 
receptų gali.būta sekantis. Į ver- paprašė politinio prieglobsčio.

66% moterų tą garbę atidavė! damą rašalą įdėdavo šmotuką■ Švedija atsisakė leisti Sovietų 
vyrams, o 1980 metais iš tų pat j jautienos. Atskirai virdavo ke- j ambasados pareigūnams pasi- j 
moterų, tokių buvo tik 28 pro-j lėtą burokėlių ir kopūstų gal-1 kalbėti su latviu, atskridusiu iš 
centai. 1 vėlę, kurią prieš virimą aplie.| Rygos. Lėktuvas buvo grąžintas,

I davo karštu vandeniu. Išvirtą kai atskrido kitas Sovietų la-
Į kopūstą ir burokus supiaustyda- kūnas. į

vo ir įmesdavo'1 į rašalą. -------------------
Dar galima paimti trejetą po-' — JAV Kongreso komitetai 

midorų, supiaustyti juos į dalis, rengiasi pertvarkyti įstatymą, 
persunkti per ’’sietelį”, kad at- saugojantį grynai asmeninius ir 
skyrus žievę ir grūdelius, o pas- privačius reikalus. •

s Paliejus pieną ar grietinę 
ant baldų, reikia kuo gretičiau- į 
šiai nusausinti. Pieno produktai 
veikia kaip dažų ir vamišo nu
valytoji. Dėmėms pasirodžius, 
nuvalymui naudokite skystą 
baltą vaksą. i

AR ČESNAKAS VAISTAS? j.
Anglų žurnale “New Scientis’’ 

išgarbintas česnakas. Mažinąs 
,is kraujospūdį, cholesterino kie
kį kraujuje, apsaugo nuo trom
bų susidarymo, riebalų nusėdimo 
arterijų sienelėse. Toks česna- -

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

AND LOAN ASSOCIATION

FIGHT HEAP! DiS

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 

I namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Apdraustu perkraustyaae 

ii {vairly atrtvmy, 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1 Ml arta 37M9H

RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

J

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

5 — Naujienos. Chicago, 8. HL Friday, June 10, 1983

‘Uetuvos Aidai”
KAZt BRAŽDŽIONYTt

Read label and follow 
directions.

Vedėja — Aldone Dėvint 
T«W.: 776-1543

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 8:30 raL vakaro- 

Visos laidos ii WCEV stotina, 
banga 1400 AM.

St Petersburg. FU. 12:30 vaL p.p. 
Ii WTIS stotie*. 1110 AM banga.

2646 W. 71at Street

CkicaRo. Dlinots 60621 
Teisi. 778-5874

Sežudieniiii ir sekmaheniali 
nuo 8:30 iki 9:39 raL ryto. 
Stoti*. WOPA - 1498 AM 

tnailiuo|amot ii atvdiį*?
Marquette Parke.

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 6M29

Nuo 1914 metų

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

Aikštes automobiliams pastatyti

7^____ _ __________________________

m
MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIF3 CH

EXPRESSWAY DRMNC
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight <

Ex-Lax helps restore your systems own natural ' 
rhythm overnight. Gently. Dcppnd^bly. Try itXomght. 
You’ll like the relief in fie mominc 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

j 'I

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Chicagos Lietuvių Tarybos baisiųjų 
birželio trėmimų minėjimas

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.

• 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

radijuje Cr televizijoje. ALTo 
informacijos vedėjas pariūn.ė 
jiems laišką, primindamas, kad 
darytų pastangų padėti jiems 
p.ieinamcse komunikacijos prie
monėse kalinamam JAV pilie
čiui Vytautui Skuodžiui ii dr. 
Algirdui Statkevičiui, kurio tė
vai buvo imigrantai j Ameriką. 
Lietuviams, dirbantiems ameri- , 
kiečių komunikacijos priemonė-, 
se, ALTo informacija pasisiūlė 
duoti žinių įvairiais Lietuvą lie-; 
čiančiais klausimais. Ypač šilto 
atsiliepimo ALTas susilaukė iš 
"The Washington Post” dirban
čios Jūratės Končius.

ir

Danija nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių aneksavimo

“Laisvės Radijo” lietuviškoji, propagandos teiginį, kad 
laida pranešė apie Danijos vy
riausybės patvirtinimą, kad ji 
nepripažįsta Pabaltijo aneksavi
mo. Danų socialdemokratų par
tijos organas Aktuelt (1982. 
XII.23) žiniomis, laikraščio ben
dradarbis kreipėsi į užsienio rei
kalų ministeriją, prašydamas ži
nių apie pasklidusius gandus, 
kad Estijoje. Latvijoje ir Lietu
voje siaučianti snukio ir nagų 
epidemija. Danų užsienio reika
lų ministerijos atstovas atsakė 
kad tų gandų neįmanoma ofi
cialiai patikrinti, ir pareiškė:

“Mes niekada nepripažinome 
šių trijų šalių prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos. Dėl tos prie
žasties negalim užklausti Mask
vos dėl gandų, kurie liečia šiuos 
tris kraštus. Nors tai labai ne
patogu, šiuo atveju politinis po
žiūris mums daug svarbesnis”. 
’’ Užsienio reikalų ministerija 
todėl pasinaudojo netiesioginiais 
informacijų šaltiniais.

Aktuelt bendradarbis savo 
straipsnyje kritikavo tarybinės

trys 
pri-Pabaltijo valstybės laisvai 

Sujungusios prie Sovietų Sąjun
gos. .Jis rašo:

“Danijos ir kitų Vakarų šalių 
nuomone, IBIO metų rinkimai 
(Pabaltijo šalyse) visiškai ne- 
alitiko to, kas vadinama demo
kratiniu žaidimu, šiai kodėl šios 
trys mažosios valstybės ir toliau 
tebėra žymimos Danijos užsie
nio reikalų ministerijos žemė
lapyje”.

Danijos užsienio reikalų mi- 
nisleris Ulffe Ellemann Jensen 
pareiškė: “Tai tiesa, kad mes 
nenorime dėl Pabaltijo kraštų 
rašyti rusams. Nenorime, kad 
jie iš mūsii gautų bet kokį raštą, 
kurį galėtų aiškinti kaip tų tri
jų mažų šalių aneksios pripaži
nimą”. (E. L.)

Ryšys su dirbančiais 
amerikiečiu spaudoje

Amerikos Lietuvių Taryba su
darinėja kartoteką lietuvių, ku
rie dirba amerikiečių spaudoje,

Aleksas Ambrose,

— Šiomis d onomis dr. Leonas !
Šulas, Pittsburgho universiteto 
ligoninėje dirbąs kaip urologas, 
atvyko į Chicagą ir šėknrngai 
padarė savo levui operaciją. 
Dabar tėvas Pranas sveiksta rū
pestingoje žmonos Magdalenos 
priežiūroje. ______ ______________- 

— 1983 m. Chicagos Lietuvių! . .... . v _ .
Festivalis bus šeštadienį, birže-i™" mtasi akc.josprtes Sovietų 
lio.25 <l„ 09-toj gatvėj (Lithua. Sąjungos daromas kltūtis įteikt, 
nian Plaza Court). Norintiems; 
dalyvauti, vietų dar yra. Dėl in- ! 
formacijos ir registracijos pra
šom kuo greičiausiai kreiptis į
Zigmą ar Dana Mikužius, tel.:i ... , . ., .
zoio\ tos n-7cn* - i J tiniai nebuvo įteikti (312) 436-0/69 po o vai. popiet. L,__ ■_________ *___ L.
Naujų registracijų nebus gali
ma priimti po birželio 17 d.

KKAL 1ST ATS FOR SALI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

KeauL Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

-• NOTARIATAS • VERTIMAI.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J; v

'»ŪTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai '

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

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

1 laiškus asmenims, esantiems už: !Į geležinės uždangos. Jam labai’ 
svarbu surinkti-kuo daugiau fak-' 
tų, dokumentų. Visi, kurių re- 

jįgistruoti ar kitokie laiškai, siun- 
” i Sovietų 

kontrolėje gyvenantiems asme
nims, prašomi skubiai pranešti 
tam kongresmanui adresu: The

— SLA 134-tos Moterų kuo- Honorable Benjamin A. Gilman,
pos susirinkimas įvyks šeštadie-1 House of Representatives, Wa_ 
nį, birželio 11 d., 12 vai., Great | shington, DC 20515. Jam reikia 
America Savings (buv. Chicago'kuo daugiau dokumentuotos me_ 
Savings), 6201 S. Western Ave.’ 
Visos narės kviečiamos daly-- 
vauti. Valdyba

— Venezuelos Lietuvių drau
gija šaukia pusmetinį susirinki
mą šaulių salėje 
madienį, birželio 
po pietų. Narių 
būtinas.

ateinantį sek-j
12 d., 1 vai;

dalyvavimas
Valdyba ,

Akcija prieš Sovietu 
pašto skriaudas

Kongresmanas Benjamin Gil-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją .....
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

i..
i<

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga -

KOVOS DEL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

džiagos, kad galėtų būti daro
mas spaudimas į Sovietų Sąjun
gą laikytis paštų konvencijos. 
Tokią dokumentą medžiagą ga
lima siųsti ir i ALTo centrinę 
būstinę, 2606 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Ji bus per
duota kongresmenui. Amerikos

Į Lietuvių Tarybos pirmininkas 
Į dr. K. Šidlauskas kongresmanui 
1 Benjamin A. Gilman nusiuntė 

padėkos laišką už iniciatyvą taip 
svarbiame reikale.

i BRIGHTON PARKO
LIETUVIŲ MUGĖ

Įvyks šeštadienį, liepos 2 d., 
|nuo 12 vaL iki vienuoliktos vai. 
,vak. ryšium su II Pasaulio Lie- 
| tuvių Dienomis. Vieta: pievoje 
j tarp Western Ave. ir Bulvaro, 
i nuo 43 iki 45 gatvių. Dalyvaus 
į įvairios lietuviškos organizaci-: 
j jos su meno ir rankdarbių iš- J 
statymais, liet, valgiais ir atsi
gaivinimais, muzika, policijos 
ir gaisrininkų pasirodymais 
ir t.t.

f SEKMADIENI, BIRŽELIO 12, F 
nuo 1 iki 5 vai; popiet, Į.

7332 S. Sacramento Į
Ų I l miegami, 1% vonios, įrengtas į 

Į rūsys. 2 mašinų garažas. Prašot 
$58,900.

Tel. 778-8231 [i
Taip pat parodoma susitarus, k

Vyr. organizatorius — Vita
lius Utara. Dėl smulkesnių in
formacijų, dienos metu skam
binti 767-0600, vakarais — 
847-0664.

— Prezidentas Reaganas su
kvietė į Baltuosius Rūmus val
džios pareigūnus, išvedė sodan 
ir juos informavo apie vykstan
čius pasitarimus Ženevoje bran
duoliniams ginklams apriboti.

—
— Michael Foot neturėjo pi-Į —Kremliaus cenzoriai sustab-1 

nigų platesnei rinkiminei kam- do visus laiškūs, siunčiamus 
panijai. • Rusijos žydams.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naajfenose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, vbuomėnėg. veikėjo ir rašytojo ataiminimua.
Dr. A. GnMen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 

metę įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ii 
susirūpinimu_ __________ _ _______ _____

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

18.00

B4.00

62.00

E

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. Į 
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

OPEN HOUSE

OPEN HOUSE
Sunday — 12 to 4 
3859 West 66th St.

bedrooms, 2 car garage, 
full basement. 60's.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldls^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tol. 927-3559

—

D Ė M E S I/O
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllle 
Liability apdraudimas panslnls- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITI!

M45 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 L

! Dengia/ne ir taisome visų 
J šių stogus. Už darbą garan- 
l tucianiv ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, !L 60629

A. T V E R A S -
Laikrodžiai tr brtngenyMt 

Pardavimu ir Taisymas 
2M4 West m Street 
T«!. REpubllc 7-1941

-------------------------------- - --------- 1

Siuntiniai į Lietuvą
ASTROLOGIJA IR KORTŲ II Prastus

SKAITYMAS — Astrological- N EDAS, 4059 Archer Avenue,
Tarot Card Readings I į Chicago, 111. 60632. T»l. YA 7-5930 

$10 Į
ELEONORA JAKŠTAS ■■ ■ —

4104 S. Archer Ave. • -
Tel. 523-3685 (Pr.)

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali darų į 1 
išdėti teisininko Prano ŠULO Į 
Taruoštą, — teisėjo Alphons< j 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* I į 
išleista knyga su legališkomif 11 
formom!*

Knyga gu formomis gauna. Į 
a* Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pa« 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave. Chicago. LL 60629.

M. ŠIMKUS
Notify Public

INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

advokatų draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

6606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, UI. 60629

TeL: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO .JONUS

au j ienos, Chicago, 8, Ill. Friday, June 10, 1983


