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Sekretoriui G. Shultz atrodo 
kad galima tartis su Maskva

SEKRETORIUS YRA ĮSITIKINĘS, KAD KONFLIKTŲ 
SU KREMLIUMI GALIMA IŠVENGTI

WASHINGTON. D.C. — Sek
retorius George Shultz trečia
dienį pasakė kalbą Senato užr 
sięnio komiteto nariams apie 
santykius su Sovietų Sąjunga.

Prezidento Reagano administ
racija stengiasi įtikinti dabarti
nius Sovietų Sąjungos vadus 
apie reikalą ; aptarti kylančius 
nesus'pratimiis, — Senato ko
mitetui pareiškė sekretorius. — 
Nėra jokio reikalo priimti įsiti
kinimo, kad su Maskva visą lai
ką privalo- būti priešingų jėgų 
akistata.

Sekretorius Shultz yra įsitiki
nęs, kad klausimų atparimas ir 
išsiaiškinimas gali išvengti aki
statos. - 

i - ,
Rusai bando pavergti 
atsilikusius kraštus

•Sovietų Sąjunga įvairiose
saulių vietose bando įsibrauti į

ti nepajėgiančius kraštus ir ban
do primesti gyventojams savo 
įsitikinimus, bet ne visuomet 
jiems sekasi primesti savo valią.

—'■ Mes- ginsime., savo intere
sus, — pareiškė; sekretorius, — 
jeigu mums nebus kitbs išeities, 
bet pokalbiais: būtų galima iš
vengti' visos eilės- nesusipratimų.

Sekretorius- žino, -kad Tusu 
įgimtas paslatpingumas kenkia 
pasitarimams ir geriems santy
kiams. Pradžioje, jie labai bijo 
pasitarimų, o vėliau, jeigu kuris 
laisviau prasitaria, tai pradeda 
jį kaltinti.-.Paslaptingumas ken
kia; abiem, pusėm.

Šių metų birželio 3 dieną New 
Yorke mirė Cappy Petrash Pet-! 
rasevičiūtė Greenspan. Josios 
motina buvo Anna Petrash Pet- 
rasevičienė.

Cappy, kartu su savo vyru 
Bud Greenspan vadovavo Cappy' 
filmų gamybos bendrovei. Cap- • 
py Productions gavo įgabojimą 
filmuoti 1984 metų olimpines 
žaidynes Amerikoj. Cappy ga-, 
minami filmai buvo taip gerai 
paruošti, kad šiai bendrovei 
buvo duoti įgaliojimai, tvarkyti j 
ir paruošti visus olimpinių žai-: 
dynių filmus. Visi apgailestavo, 
kad ji, vos sulaukusi 51 metų, 
mirė.

Cappy Greenspan filmavo pas
kutines demokratų ir respubli
konų konvencijas. Ji paruošė 
pasikalbėjimus r'su -'įtakinges
niais politikais ir buvo paskelb
ta NBC televizijos tinkle. Anks
čiau buvo paskelbti josios po
kalbiai su Barbara Walters, 

‘rancis, 
Siamo-

Brighton Parko lietuvių šventės komisija
Iš kairės į dešinę sėdi: Janina Pileckienė, Pranas Rumšą, Victor 
Utara, aldermanas Aloysius? Majerczyk, Bronė Rusteikienė, 
Salomėja Daūlienė ir Viktoras Kelmelis; stovit Vytautas Dijo
kas, Simas Jokūbaitis. Juozas^Mackohis, "Jbseph Kulys,1 Stasys 

Stanaitis ir Viktoras Galeekas.

— “Coral Sea**- gerokai sustip
rino Rytų Viduržemyje esančias 
Amerikos ginkluotas pajėgas. •

—f Naūjierių spauustuvės dar- 
binirikui susirgus, ketvirtadienį, 
birželio 16 d., Naujienos neišėjo.

KALENDORĖLIS
Birželio 17: Adolfas, Dauman

tas, Saulėnis, žiede, Nauburė.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:28.

Oras šiltas.
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Frank/VM^Gee, Arlene Ų 
Hugl^iCp^Jrict. vadovi 
se te'^vizijo^\yajandoseį;

. g-" ’ • V
Cagpy Greenšrįių; turėjo ‘21 

meturamžiaųs diikrą^ kuri mirė 
nuo vė^įb?yėžys .ir šių filmų ga
mintoją nuvarė į kapus pirma 
laiko; • ■ * - - -

Cappy, josios vyras ir visa jų 
šeima priklausė Lietuvių Susi
vienijimui Amerikoje. Pažįsta
mieji apgailestauja, kad neteko 
gabios, sumanios ir energingos 
filmų gamintojos.

— Amerikos lėktuvnešis “Co
ral Sea”, pagalbinių šešių laivų 
lydimas, įplaukė į Viduržemio 
jūrą,, kad padėtų suvaldyti tai
ka ardančius karius.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $414.

— Popiežius, prieš išskrisda
mas į Lenkiją, atsisveikino su 
keliais šimtais Vatikano parei
gūnų, valdančių įvairias religi
nes draugijas.

Dvylikto wardo aldermanas Aloysius Majerczyk Įsijungė 
Į Vitalio Utaros vadovaujamą komitetą Brighton Parko Lietu
vių Šventei suruošti. Šventei pritaria Brighton Parko Lietuvių 
•iftamų Savininkių draugija. Ji bus ruošiama kartu su Pasaulio 
Lietuvių Dienomis Chicagoje. Prasidės liepos mėn. 2 dieną.

Šventė bus ruošiama 4300-4500 S. Western Ave., žolėje, 
tarp medžių. Šventė prasidės vidurdieni, baigsis 11 vai. vakare.

Jeigu rūpi turėti daugiau žinių, tai telefonuokite Utarai 
767-0600, arba vakare namuose 847-0664.

Leningrado komunistas Romanov 
paskirtas į Centro komitetą

DVI DIENAS POSĖDŽIAVĘS CENTRO KOMITETAS 
VISAI NEAPKARPĖ J. ANDROPOVO GALIOS

— Andropovas rengiasi pa
skirti į politinį biurą Vorotniko
va. artimą Alijevo draugą, kar
tu dirbusį Taškente ir kitose 
srityse. •>
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Mozambiko srityje užėjo didelė sausra ir dar didesnis 
badas. Angola rengiasi grįžti prie demokratinės 

santvarkos.

Sovietų vyriausybės 
bet visai neapkarpė 
generalin:o sekreto-

Kaukazo, Krasnodaro srities vir-j 
šininkas. Jis paskirtas politinio 
biuro nariu, dar neturinčių tei
sės balsuoti.

GENEROLAI NORI VAKARŲ 
LENGVATŲ IŠARDYTAM ŪKI
MILŽINIŠKA MINIA SUSIRINKO CENTRINĖJ VAR
ŠUVOS AIKŠTĖJ POPIEŽIAUS MIŠIŲ IŠKUAUSYTI

VARŠUVĄ, Lenkija.— Popie
žius Jonas'Paulius II ketvirta
dienio rytą atskrido į Lenkiją, 

į kur jis tikisi praleisti ’štisą sa- 
; vaitę. Varšuvoje popiežius pra- 
1 leis dvi dienas.
J Pirmiausia popiežius pasima- 
j tė su gen. Vaitiekum Jaruzels- 
; kiu, kuris bando, popiežiaus pa- 
! galba, gauti iš Vakarų valstybių 
j didelę ekonominę paramą. La- 
; blausiai lenkus spaudžia dideli 
• nuošimčiai, kuriuos jie turi mo- 
j keti už skolinamus pinigus sko- 
; loms mokėti. Jaruzelskis nori, 
į kad Vakarai sutiktų paskelbti 
į skolų nemokėjimo laikotarpį 
kad-lenkai galėtų atsigauti. Gie- 
rekas, valdydamas kraštą, pirko 
Vakarų Vokietijoje pačias nau
jausias elektronines mašinas, 
kurias Sovietų Sąjunga tuojau 
išsivežė Rusijos gilumom

Gen Jaruzelskis ir lenkų, ka- 
rinė vadovybė _nprėtų ne lik yi 
same krašte sustiprinti savo įta 

Į ką, bet jie dar labiau norėtu
■ grąžinti pasitikėjimą generolu 
įvesta tvarka.

Vakar pačioje didžiausioje 
aikštėje popiežius laikė; mišią.' 
sostinės ir. jos apylinkių gyver 
tojams. Lenkai tvirtina, kad į

į Varšuvą suvažiavo apie milijo 
nas žmonių, nes lenkai pasitik'

j da bar t ini u. pO pieži ūmi praši u si t 
; kariuomenės vadus leisti Solida I '
■ rūmo unijoms legaliai veikti vi 
' so j e Lenkijos teritorijoje. Jaru
zelskis buvo suėmęs kelis tūks

' tančius Solidarumo veikėjų, be

kijoje. Iš šio vienuolyno pop 
žius pasieks Poznanę, kur 
lauks didelė darbininkų min

Birželio 19 ir 20 dienomis ] 
piežius bus Vrdclave ir Čens 
chavoje, kur taip pat jo Du 
milž’niškos minios. Kaip Vr< 
lave, taip ir čenstachavoje l 
didokas skaičius plieno dar 
ninku. Birželio 22 d. popiež 
bus Krokuvoj ir Nova Huto 

birželio 23 d. jis išskris nan

ISPANIJOJ POLICIJA SUSI
KIRTO SU DARBININKAIS
MADRIDAS. — Ispaniją vai-. suimtl?jŲ J‘s neteisė.

do socialistų demokratų pirmi-j šiandien, penktadienį, popie 
ninkas Telipe Gonzalez. Jis pa- žius pasimatys su kardinolu J 
reiškė pačioje pradžioje, kad Glemp ir visa eile Lenkijos vys 

Į jam labiausiai rūpi gauti darbo kupų.
nedirbantiems ispanams. j šeštadienį popiežius susto 

Tuo tarpu šiandien vyriausy- Niepokalanow vienuolyne ir pa-

Centro komitetas papildo 
politinį biurą

Sovietų Sąjungos Centro ko
mitetas papildo politinį biurą ii 
paskiria partijos Centro komite
to valdybos narius.

Buvo pasklidę gandai, kad J. 
Andropovo sveikata yra susilp
nėjusi, bet jis pats dalyvavo vi
suose Centro komiteto posė
džiuose, pareikšdavo savo nuo
monę svarbesniais klausimais 
ir pasirinko Romanovą bei Vo
rotnikova.

Andropovas informavo Cent
ro komitetą apie kapitalistinio 
pasaulio nesėkmę. Jis tvirtina, 
kad milijonai žmonių ne tik 
Azijoje, Afrikoje ir Pietų Ame
rikoje badauja. Kapitalistinė 
sistema, jis tvirtina, neranda 
būde badui pašalinti.

— Iki šio meto vyravo įsitiki 
mas, kad Pakistano ir Afgan 
tano klausimai galės būti 
spręsti, kai prasidėjo kalbos t« 
pakistaniečių ir rusų. Pakista 
vyriausybė nepripažįsta n 
primestos vyriausybės Afgar 
tanui, nors pakistaniečiai m: 
noru pradėjo pasitarimus _suJ 
vietų kariais, esančiais Pakis 
io pasienyje.

Vieni pakistaniečiai pareis 
kad iš t’krųjų yra vilties 
•pręsti Afganistano ir Sovif 
Sąjungos konfliktą, kai. rusai 
'aus savo karius iš Afganista

Tuo tarpu Niaz Naik, Pai 
"ano užsienio reikalų min:stf 
os sekretorius, kuris šiomis d 
tomis išvažiuoja į Ženevą 
Jausimo spręsti, pareiškė:

— Niekas ne’šspręsta ir ra 
jokios vilties tikėtis, kad 
būtų išspręstas, nes yra klat 
nu, kurie dar nepradėti sva 
lyti.

( — Dr. David Owen sutiko 
mti Britanijos socialdcmokr; 
partijos vadovybę ir prsne 
<ad nuo ateinančio antradie

bė pranešė, kad vakar įvyko ga- si tars su vienuoliais pranciškc- j's perims visus dokumentus 
nais apie tolimesnę veiklą Len- atskaitomybę.

MASKVA, Rusija. — Dvi die
nas ir vakarus posėdžiavęs So
vietų Sąjungos komunistų par- 

. tijos Centro komitetas svarstė 
(įvairius 
reikalus, 
partijos
riaus galios, kaip diplomatų 
tarne buvo kalbama apie sune
galavusį ir pradėjusį menkėti 
Juriių Andropova.

I Mirus Arvydui Pelšei. partijos 
politinis biuras T’ko tiktai iš 11

i asmenų. Reikėjo papildyti poli
tinį biurą keturiais asmenimis, 
bet pilnu politinio b:uro nariu 
paskirtas tiktai Leningrado ko
munistų partijos Centro komi-

, teto narys Grigorijus Romanov. 
: Jis taip pat yra paskirtas į par- 
, tijos Centro komiteto valdybą, 
' tuo pač;u jis yra generalinio 
sekretoriaus pavaduotoju. Ro- 

j manovą pasirinko pats Andro
povas. ' į

Anksčiau, l>e Andropoyo ir K. 
, Černenkos, kurį Brežnevas buvo 
1 numatęs generalinio sekreto- 
' riaus parcįgonis, generalinio 
sekretoriaus pavaduotoju buvo 
ir Michael S. Gorbsčev. kuris 
tvarkė žemės ūkio re:kalus. Da
bar ketvirtuoju generalinio sek
retoriaus pavaduotoju paskirta 
Grigorijus V. Romanovas.

Į politinį biurą paskirtas Vi
talijus I. Vorotnikovas, Federa
linės Sovietų Rusijos šiaurės | šaudydavo. Sužeidimų nebuvo, sėdėjo namie.

na aštrus susirėmimas tarp po
licijos ir darbininkų. Ties dar- ) 
bo ministerija vakar susirinko 
apie pustrečio tūkstančio darbi-

I ninku, reikalaudami neleisti 
uždarinėti ilgus melus veikusius 
fabrikus. Policija buvo privers
ta vartoti gumines kulkas ir, 
šaltą vandenį demonstracijai iš- 
kirstyti. Jie gynėsi. Nukentėjo 
9 policininkai ir 11 darbininkų. į

Netoli Valencijos yra pečius 
plienui lieti. Savininkas nutarė 
v:eną pečių uždaryti. Darbinin
kai reikalauja neleisti to daryti.

— Lenkai, pabėgę iš savo 
krašto prieš 6 metus ir atbėgę j 
į Bad Goden, nori grįžti namo, 
nes jiems įgriso vienatvė.

KAŠMIRE SUIMTA 
100 ŽMONIŲ

NEW DELHI, Indija — Pra
eitą naktį kareiviai įvairiose, 
Kašmira vietose suėmė beveik 
šimtą žmonių. Sostinėje ir vi
suose didesniuose miestuose bu
vo paskelbtas karo stovis. Jeigu vybė paskelbė karo stovį ir su
kas išeidavo į gatvę, tai kariai ėmė kiekvieną, kuris naktį ne-

Apie šimtas žmonių uždaryti už 
patvarkymų nepildymą.

Vakar Srinagane įvyko rim
tų susirėmimų tarp Indiros 
Gandhi Kongreso partijos atsto
vų ir Kasiniro nepriklausomy
bės šalininkų. Policija ten su
ėmė ap’e 700 asmenų. Visi jie 
paleisti, bet klausimas nebaig
tas. Praeitą naktį karinė vado-,

Popiežius H vakar atskrido j Varšuva
pasikalbėjo su premjeru Jaruzelskiu, o vėliau mili

jonui lenkų atla kė mišias.
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Artėjant prof. Vlado Stankos 
šimtinei gimimo sukakčiai, kar
tojame Chicagoje skaitytos pro
fesoriaus paskaitos pagrindines 
mintis. N. Red.

(Tęsinys)
Ar galima amerikietį lyginti 

su primityviu žmogumi? Ne. Jis 
labai daug kuo skiriasi. Bet ir 
tas primityvus [žmogus nebu
vo toks primityvus, kaip kai ku
rie istorikai bando mums jį vaiz
duoti. Senovėj žmonių gyvento
se olose rasti piešiniai daugelį

’ dar ir šiandien stebina. Žmonės 
nenori tikėti, kad senovėje gy
ventojai būtų sugebėję tokius 
gražius dalykus išskirti. Teisy
bė, tie piešiniai primityvūs, bet 
pagrindiniai bruožai yra tikrai 
meistriški. Kuriam tikslui tiems 
primityviam reikėjo piešti bi
zonus? Kad būtų jaukiau ir 
smagiau gyventi. Kada jie ga
lėjo imtis kūrybinio darbo? Ka
da gyveno gerbūvio laikotarpiu, 
kada visko buvo pilna, kada ga
lėjo džiaugtis. Gerbūvio ir tai
kos laikotarpiu ateina noras kur-

.ti. Kodėl 5-9 metų vaikas nori 
piešti? Todėl, kad piešimas jam 
sukelia džiaugsmą.

Atrasti neolito gadynės nepa
prastai gražiai nušlifuoti akine-Į naudotas 
hys. Randame gražiai išrašę , 
tus senovės indus. Kuriam tiks
lui jie buvo šlifuojami? Ar to
dėl, kad taip reikėjo juos gamin
ti? Ne. Nušlifuoti įrankiai tra
pesni ir silpnesni. Jie buvo 
fuojami ir marginami, kad 
rodytų gražesnis.

linkime ūkio sritį. Kuris 
vulys pirmiausia prijaukintas? 
Visi žino, jog tai buvo šuo. Ar 
šuo buvo prijaukintas mėsai, 

■vilnai? Ne. Kokia ten šunies
vilna! Jis buvo prijaukintas 

^žaismui. Nėra kito draugo, ku- 
. ris mokėtų taip gražiai žąišti,
kaip žaidžia šuo. O kuriam tiks
lui (labar žmonės laiko šuniu- ^egiptiečių kūltųfė gaietumę kal- 
kus? Galėtų juk augintis par- bėti, jei nebūtų pirainįdžiiĮ,-

sfinksų ir statulų? Kas liktų iš

kuniečių ir indų civiĮiza- 
p ijebjĮliį ipenp? Ruj> 
ai galėtu pasigirt^, jei fte.'

Črųrlionio? Meną mums duoda i 
pomo ludens ir Įiomo gaūdens,1 
bet nę hoino niijitans.

Jei klausime,. kokia tauta ir 
kokiu laikotarpiu buvo laimin
giausia, tai teks atsakyti — se
novės Graikija; Graikijoj buvJ 
didelė laisvė. Ji buvo nedidelėj 
valst., bet joje klestėjo menas, ji 
gyveno gerbūvio laikotarpį. 
Koks yra būdingiausias tos Grai
kijos pažymys? Žaidimai. Per 
800 metu žaidimai buvo didžiau
sioji graikų šventė. Kas keturi 
metais graikai vyko į olimpiadas 
žaisti ir džiaugtis. Homeras, ap- 

Į Rašinėdamas dievų duotą sky- 
l’dą Achilesui, sako, kad jis buvo 
išdabintas dainuojančių, šokan
čiu ir džiaugsmą reiškiančių žmo 
nių vąižoaįs.

To meto Graikija yra didžiau- 
sias mūsų civinžačijos šaltinis. 
Ten tai-pų menąs, skulptūra ir 
sportas. Graikai padėjo pradžią 
betveik visiems mpksląms. Grai- 
kąj yri piįrmiėji istorikai, astro-, 
nornai, geografai, poetai, filoso- 
f ai, matematikai. . Kitos tautos 
/tuo pastgirti.

Pitagoras surado būdą įrody- 
li,jkad hfpotenirzės kvadratas yra 
l^ųš katėtų kvadratų sumai. 

■Jis ; nustatė metodą teoremoms 
įrodirfėt i. Kada Pitagoru i pavy-

Artinasi 23-Čias Gintaro balius
turėtų Donėįna šunytį ar katytę, žaismas 

taip pat davė pradžią ir gyvu
lininkystei.

Wilhelm Wundt tvirtina, kad 
pirmoji žemdirbė buvusi mote
ris. Vyras buvo užimtas “svar
besniais dalykais”, jam reikėjo 
kariauti, medžioti. Tuo tarpu 
moteris, gyvendama vienoje vie
toje, pradėjo žemę įdirbti. Bet 
koks pirmas augalas pradėtas au
ginti? Manote, jog tai buvo svo
gūnai? Ne. Pirmiausia apie na
mus pradėtos auginti gėlės to
dėl, kad jos kėl grožį, malonu
mą. Kiti augalai tiktai vėliau 
pradėti auginti. Moterys dar ir 
šiandien, prisitaikydamos seno 
papročio, gėles augina.

Ratas atliko nepaprastai di
delį vaidmenį žmogaus istorijo
je. Bet ir jis pirmiausia pradė
tas naudoti žaidimams, o tiktai 
vėliau praktiškiems tikslams. 
Olimpiadose ratas buvo ritina
mas žemyn nuo kalno. Me
talai pradėti naudoti ne pei-. 
liams, dalgiams ir plūkiamą ga
minti, bet papuošalams. Pirma 
atsirado meisteriai papuošalams 
gaminti, o tiktai vėliau jie pra
dėjo gaminti metalinius įran
kius. Metalas pirma buvo pa- 

----- s grožiui ir džiaugsmui' 
tenkinti, o vėliau — praktiš
kiems tikslams. '■ iAu *_ . ... . -t I ko įrodyti jo varda nešiojančią ITą patį galime pasakvti ne tik-; !

s didėlis, dEiaiū^smas, kad j i s 
Įukbjo iOO jaūciių ^ėvaniš.

1961 m. Chicagos Lietuvių Moterų klubo narės, paskatin- 
gerb. J. Daužvardienės, pirmajame Gintaro baliuje pri

statė visuomenei 6 jaunas lietuvaites. Nors debiutančių 
pristatymai buvo ruošiami ir kitų grupių, Gintaro balius 
skyrėsi nuo jų lietuviškos muzikos, tautinių šokių bei 
tard ir trispalvių gėlių puokščių įpynimu j šį elegantišką 
parengimą. Chičagos Istorijos Draugija savo leidinyje Gin
taro balių pavadino 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 
b—oytę, tėvelį ir visus svečius, štai šių metų debiutantės:

tos

LIETUVIŲ TAUTA
Tauta — ne meteoras^ 
Kurs krenta erdvėje ir sudega. 
Jo pelenus išžarsto vėjas. 
Bet Lietuva gyva ir nemari visatoj. 
Jai galios suteikė Kūrėjas.. .
Rašyti dyviną buities istoriją, 
Susietą praeities su dabartim. 
Kad mes atrastume pasaulyje jai vietą... 
Pažvelkim į save pačius.
Ir darbus atliktus tėvynei.
Tada ir mes žinosime, kaip žvelgia ji į mus, 
Kas esame ir kuo dar būsime...
Ar jos viltinga ateitis?
Ar tik miražas dykumų smiltynuos?
P, vištik Lietuva, 
Nėra erdvėje joks meteoras. 
Ji nedega — bet kaujasi!... 
Jos išvadavimas — tai kraujas, 
Jos karžygių sūntį| 
Ir laisvė suteikta dangaus. 
Kaip paukšeiimš tyra'š oras. 
Tautoins
Gyventi laisvėje — Idišvais piliečiais. 
Kad jų kelius lemtis nušviestų, 
Planetų spinduliais.
Ateik dangaus Pasiuntiny! 
Į mūsų sopulingą zenig. 
Tebus išganymo vilus Tavy, 
Net tiems, kurie Tavęs dvasia nemato. 
Atleiski jiems — pavieniams ir tautoms. 
Suteiki Tėvynei laisvę tarp galiūnų. 
Nes Lietuva, ne meteoras, 
Jos laisvę gina taurūs sūnūsJ 
Kad būt laisva! Ji bus laisva!
Mūsų Tėvynė Lietuva!šli- 

al-
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kus? Galėtu juk augintis par
šiukus ar ožiukus, bet ne, augi-

oau gauiue pc.sdAy 11 ne ^e^tika
ap>e tapybą, bet ir apie visa | t(3į 

meną. Kodėl žmogus imasi eilė-. 
raščio rašyti? Kodėl kurti? To
ynbee neranda į šį klausimą at
sakymo. tuo tarpu Huizinga 
gražiausiai šį išaiškina. Seniau
sieji literatūros kūriniai yra po
ezijos kūriniai. Juose yrą ir rit-, 
mas. Juose yra žaisMaK^^nfo -

žaisdamas, džiaugsmui pareikš
ti. . •' ■

Kas liktų iš civilizacijos, jei 
atimtume meną? Apie kokią

ne meteorams.

j^Y. PSG F
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žaismo.. 
■Netenka? .stębetis,',.kad graikų! 
?initologi joję yrą nėt šeši grožio! 
dievai,; bet nėra nei vieno blo-J 
gumų dievo? . ,

(Btią daugiau)
— Pirrnadfcėn^ iŠ Washin^to- 

no į Chicagą -Skridęs Boeing 727 
dujėjo ;tuojau .nusileisti, nes lėk-Į
tuvCS motore kilo gaisras

Id war.

Gintarėlė ANNETTE MARGARITA MARIJA ZURLYTĖ, 
Liucijos ir Kazimiero Zurliu dukra, Chicago, Ill., šįmet bai
gia Marijos aukštesniąją mokyklą stipriu matematikos bei 
kalbų pagrindu. Priklauso slidinėto jų, dramos klubams, 
plaūkimo komandai, sportininkių draugijai, skaučių organi
zacijai, ir parapijos jaunių draugijai. Yra įtraukta į garbės 
studentų sąrašus ir apdovanota skaučių sidabriniu ženklu. 
Mėgsta siūti, siuvinėti, plaukti, slidinėti, šokti bei skambinti 
pianinu. Studijuoja ispanų kalbą. Per 6 metus dirbo Kelly 
parko vasaros dieninės stovyklos prižiūrėtoja. Priklauso Ci
cero šokėjų grupei. Planuoja studijuoti matematiką Illinois 
universitete.

Šiurpulingas dienas prisimenant
Kai ateina birželio 14-tbji, mu- mi, krovė j gyvulinius vagonus

Mes esame Tėvynės motinos Kai nusiaubė tėviškės yėidą 
vaikai, sūnūs ir dukros, todėl ne
dera ją pamiršti kenčiančią ir 
nesirūpinti jai padėti. Mes esa
me skolingi savo tautai.

Daugelis mūsų esame gyvi 
liudininkai tų baisiųjų įvykių, 
daugelio artimieji buvp. aukos 
siautėjančio budelio. Mus dar 

j daugiau skaudina šiandien ma- 
į tant, kad po tiek visokių konfe

rencijų, po tiek aktų ir iškilmin
gų kalbų, mūsų Tėvynė neturi 
net paprasčiausių žmogaus tei
siu. C

Bet Dangus mato mūsų kan
čias. Atpildas kenčiantiems pil
dosi. Iš tautos kamieno išaugo 
tvirtas, kančių užgrūdintas, at
žalynas. Ant krauju persunktos

I

Beteisių tremtinių kolonos 
Riedė Į nelaisvės namus. . 
Kaip žvėrys grotuotuos vagonuos 
Į Kremliaus satrapų nagūs.

■ Kulkosvaidžių salvės ramybę
• Vis drumstė miškų tylumoj; 
Vienus Pravieniškėj išskynė, 
Kitus prie Červenės dauboj.

• Šimtus apraudojo Tėvynę 
Raseiniuos, Sargėnuos, Rainiuos. 
Kitus nukankino Šmeltynėj, 
Kaune, Kretingoj, Zarasuos!
Taip giltinės dalgis šienavo, / 
Šienauja ir šiandien tenai.

• “Savanoriais” mirti keliavo 
“Islaisviiitos” žemės vaikai...

Kęstutis Pjidvilenas

And then the money rime 
ae C7.6to.0O0 from the

Į myse atgyja šiurpūs tos dienos 
• įvykių prisiminimai, akyse sto- 
| jasi tie baisūs vaizdai — Sibiran 
I trėmimu dienos. w x i .

Kai okupantas užsimojęs pa
sidaryti sau erdvės Baltijos val
stybėse, ėmėsi žiauriausių prie
monių naikinti Lietuvos gyven
tojus ir panaudojo vieną iš tų 
priemonių — masinius žmonių 
trėmimus.

Birželio 14 dienos ankstyvą 
rytą. į ramių gyventojų duris 
ėmė belsti šautuvų buožėmis rau 
donarmiečiai, vedami vietos ko
munistų, kurie nurodinėjo ištre
miamųjų adresus.

Baisūs vaizdai, šiurpulingas 
klyksmas moterų ir vaikų ėjo 
-iaubu Lietuvos kaimuose ir 
miestuose, kur raudonarmiečiai 
tempė iš namų ir krovė į sunk
vežimius nekaltus žmones, nei 
paisydami nieko: kūdikiai, sene
liai, net iš mirties patalo ligo
niai. buvo išvilkti iš namų. Ne
laimingieji buvo nuvežti į gele- 
tfnkelių stotis ir sukimšti į pre
kinius vagonus.

Baisios sąlygos buvo užkaituo
se vagonuose be maisto, be van
dens, be jokių saėitarinTų prie
monių. žmonės kentėjo Baisias 
fizines ir dvasines kančias. Iš 
raukinių slapta išmesti laiškai 
sakė: — Mūsų kančias apsakyti 
neįtnahoma. Mums trūksta oro- 
ir vandens, o protiniai pamišę 
siautėja.

Lietuva pergyveno Golgotos? 
kalno tragediją. Ji buvo atkar
tot?. ir pergyventa visoj jos bai
sumo j. CrpIgotJds kelias nusitęsė

Lietuvos kaimus ir miestus, 
žmogus buvo padarytas au- 
sužvėrėjusių būdelių, kurie 
pasigailėjimo kankino ged 
sius Lietuvos sūnus ir dūk-Į 
’uos mušdami ir spanivda-

ir vežė žiauriai kančiai ir mir- žemės kilo pogrindžio Bažnyčia, 
priespauda pagimdė pogrindžio 

jr '■ spaudą, tautos skriaudos skelbia-
čiai.

Tauta buvo kryžiuojama 
erškėčiais plakama.

Minia, lyg Golgotos papėdėje,' 
susirinkusi, stotyje, verkė, siel
vartavo, alpo”, bet niekas nesiry- 

. žo ką nors daryti. I
Minia laukė stebuklo: — kas 

nors ateis, kas nors sustabdys, 
kas nors išgelbės...

Baisioji valanda artėjo. Trau
kinys turės apleisti stotį... I

Lyg ant kryžiuojamos tautos 
kūno, pasigirdo dūžiai vinimis 
užkalamų traukinio durų, lyg 
erkėčiai, spygliuotų vielų rez
giniai prie jų įėjimo, pasigirdo 
klaikus nelaimingųjų — sudiev...

Mes išlikusieji gyvi minime 
ą baisią tautos tragediją, tų bai

liųjų dienų įvykius ir su virpan
čia širdimi, su ašaromis akyse, 
lenkiame savo galvas maldoje ir 
ttnaujinam savo pasiryžimą Tė. ' 
vynės laisvės kovai.

Mums tai neleidžia pamiršti 
šimtai nevardintų žemės kaubu
rėlių pamiškėse, kur ilsisi mūsų 
laisvės kovotojai, partizanai, ku
rių niekas nedrįsta net aplanky
ti, nes piktos akys seka kiekvie
ną lietuvio žingsnį.

Jie šaukia į mus iš anapus, jie 
prašo mus nesustoti pusiaukelėj, 
bei tęsti kovą iki laimėjimo. Jų 
pabalę kaulai įpareigoja mus 
ryžtis būti vertais jų aukos. Jų 
dvasia šaukia į mus iš Sibiro 
taigų, iš plačiųjų Gulago kapi
nynų. Jie prašo būti tautos kan
čių liudytojais ir daryti viską.

jų kančia ir kraujas sukeltų 
ant kojų laisvąjį pasaulį tr jų 
dnrtis taptų laisvės Įsikūnijimu 
Tėvynei.

Jie Pagina mus išeiti i gatves

mos visam pasauliui.
Nenusiminkim ir nenūlefskim 

rankų. Grąsus raudonojo voro 
tiklas mezgamas pilnu tempu 
toliau, lyg pažadino iš miego 
“taikos” ir išdavimo apaštalus. 
Būkime budrūs ir veikime vie
ningai. Būkime pasiruošė neti
kėtumams ir broliškai padėkim 
viens kitam.

Tegul šios mintys lydi mus 
minint birželio 14-tą ją.

K. Vilkonis 
(Iš Eūr. Lietuvio)

į PRAEITĮ VEDA

Bii-želis į praeitį veda — 
Į praeitį liūdną tautos,

PASSBOOK 
SAVINGS...

mu

i

• Natatorium vadinasi basei
nas plaukiojimui.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD; 1

r

us for 
financing.
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Mutual Federal 
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VERKIVA BIRŽELYJE, DRAUGELE
• . . ■: Į . . . . i

Turėjau Lietuvoje dr-ugę Mag susis Juris, nori tą»kcs, tik jūsų 
dėlę, su kuria draugavau- nuo agresorė valdžia viską išleidžia 
jaunystės. Jos žmogų ir dulįre- ginklams ir kėsinasi užkariauti 
lę, gražią kaip liepelę, išvežė visą pasaulį, griebia kraštą po 
bolševikai per pirmąją okupaci- ' krašto.
ją, kai buvo tas didysis veži
mas į Sibirą birželio mėnesy- galėtum dalyvauti taikos de- 
je; Du sunūsį, jauni ąžuolai, slap
stėsi girioje. Magdelė buvo 
jiem nunešusi ' valgyti, tai visi 
trys išsigelbėjo. •

Vokiečių laikais jos vaikeliai 
vėl gyveno girioje, kad rudasis 
neišvežtų naujos Europos staty
ti. Magdelė buvo didžiai links
ma ir šposininke, aie p-* tų ne
laimių susičiaupė. Nerodė ašarų, 
bet jau ir nebesijuokė. Tik vir
davo!, įkepdavo ir nešdavo sa? 
viešiems ir kitiems Lietuvos sū
neliams j girią. Nesu girdėjusi, 
kad Magdelė bolševiką vadintų 
kitaip, kaip kačapų, o vokietį ki
taip kaip kryžiuočįii. Sakydavo, 
kad kuris iš tų ją varys į kifą pa
saulį, tai ji pas šv. Petrą be pa
lydos nepasirodys. Visi žinojo, 
kad Magdė turi šaudyklę.

Kai kacapai sugrįžo antrą kar
tą, jos sūneliai pasiliko miške 
kovoti su raudonaisiais. Jau čia 
Amerikoje gyvendama gavau ži
noti, kad mano draugės sūnelių j 
•didžiai sudraskyti kūnai buvo 
pamesti prie bažnyčios durų 
Lietuviai strtibai ir ruskiai varė 
Mėgdelę atpažinti. Tai ji, pasL 
dažiusi veidą, kad: nesimatytų 
pabalimo, pražygiavusi pro su
maitotus vaikelius kaip kareivis. 
Nė ■ nesu vi rpėj ųsi.

Kaip jau bolševikai padarė 
planą bendradarbiavimui ir pra
dėjo leisti.laiškelius rašyti, Mag- 
delė apsireiškė. Kas metai prieš 
Vasario : 16-tą pradėjau gauti- 
.sveikinimus su gimimo diena. 
Nė jau buvo mano gimimo diena, 
ne ką,- alešupratau su kokia gimi 
mo diena sveikina... Kartais, 
laikraščių prisiųsdavo.
.-Paskiau ilgiausiai nieko nebe
girdėjau., , Maniau* kad mano 
draugė nuėjo pas savuosius, šie
met prieš Vasario 16-tą vėl ga
vau laiškelį, kurį čia ir paduo
siu: ’ r-

Brangi Drauge!

Sveikinu su gimtadieniu. Il
gai neberašiau, ųes noriu Tave 
pamatytu:’ Noriu atvažiuoti i 
Ameriką, jei - išeis? Skaičiau 
mūsų spaudoje,, kacl, jūs-t,ęn ne- 
beturitę dao?bo,;.iię.’ maisto, hė; 
drabužių. Vaikščiojate pliki,

Aš Tau atvežčiau suknelę, kad

monstracijose. Atvežčiau kepa
lėlį duonos pasistiprinti ir arbū
zą širdžiai atsigauti.

Viena bėda yra: sako, kad pas 
jus dar yra daug tamsybininkų, 
kurie dar bažnyčių grindis lai
žo. Mūsų dauguma jau esame 
progresyvūs ir į prietarus nebe
tikime. Nebenorėčiau su tam- 
svbininkais susidurti.

Parašvk man, kain tie reikalai 
stovi?

Tavo ištikima draugė Magdė.
Supratau, kad Magdelė yra

Panevėžio' miestas

BALFo Chicagos apskrities 
valdybos žinutės

apskrities ra kiekvieną dieną nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. 30 min. po piętų. 
šeštadieniais iki 12 yaį. dienos: 

Taip pat, l$as turi atliekamų 
drabužių ir avalynės pasiunti
mui į Suvalkų Trikampį,’Len* 
kiją ar kitus kraštus pagąlboa 
reikalingiems tautiečiams, pra
šome pristatyti auščiau paduotu 
adrešu. Neturintiems priemonių 
daiktų pristatymui, skambinki
te į BALFo raštinę tel. 776-7582.

Laikykimės posakio: “Geriau 
• duobia; rjėgu prasyti”.

! • A. Repšienė

apie mus girdėjusi... Visą gyve-j pa(į3fė. žinom kad žydų vals- 
nimą ji daug skaitė ir į vLskąj tybė yra agresorė ir nori užpul- 
žiūrėjo atvirom akim. Ji bu5 o 
labai tikinti ir ateitininkė, tai
supratau, ką ji nori žinoti... GaL neben% 0 'pas m\ls wnė Velykų 
vojau, galvojau, ką čia parašy- į nebera! Moderniški tėveliai ga- 
ti? Juo daugiau galvojau, juoj’ vėnioj Velykų pyragus valgo, 
labiau ausys kaito iš gėdos.Ji o vaikeliai gražiai kiaušinėlius 
ALwcn P-innnt.l * v. .

BALFo Chicagos 
naujai išrinktoji valdyba savo 
posėdyje, įvykusiame 1983.VI.3 
galutinai pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: pirmininkas — Sta
sys Vanagūnas, I-sis vicepirmi
ninkas — Juozas Mackevičius, 
sekretorė — Antanina Repšienė, 
protokolų sekretorė — Gražvyda 
Giedraitytė, iždininkas — Bro
nius Andriukaitis, parengimų 
vadovas Kazys Rožanskas, pa
rengimu šeimininkė — Elena 
Pajedienė, valdybas nariai —' 
Juozas Bagdžius ir Justinas Šid
lauskas. :

Pirmininku! pasiūlius ir vi
siems valdybes nariams vienbal
siai pritarus, tįivo padarytas 
toks nutarimasž ilgametis BAL
Fo darbuotojas Feliksas Serei- 
čikas ir toliau paliekamas val
dyboje Il-ju vicepirmininku.

Tikiuosi, kad visi valdybos na
riai uždėtas jiems pareigas atliks 
kuo geriausiai.

šiais metais 
ties ir skyrių 
rugpjūčio 7 d. 
patalpose.

Visos organizacijos maloniai 
prašomos susilaikyti nuo dides
nių parengimų, paliekant tą 
dieną tiktai BALFui.

Gegužinėje didžiausias paja
mų šaltinis — tai dovanų pa
skirstymas — “laimės šulinys” 
ir loterija. Visuomenė maloniai 
kviečiama šiame parengime gau
siai dalyvauti. Turintieji atlie
kamų dovanų (fantų), prašomi 
pristatyti Į BALFo būstinę 2558 
W>:Lithuanian Plaza Court, Chi
cago, IL. BALFo raštinė atda-

PATIKSLINIMAS
' J . . ■ * • >

* r

š. m. birželio mėn. 15 d. Nau
jienose atspausdinto rašinio “Bū. 
kime vieningi bent bažnyčiose” 
antrosios pastraipos, prasidedan
čios... Marquette Parko bažnyčią 
buvo..., keletas eilučių sumai
šyta, todėl šią visą pastraipą at
spausdiname (taip, kaip turėję 
būti.

Marquette Parko bažnyčia biL 
vo pilna žmonių; Sumą laikę 
parapijos klebonas A. Zakarausi 
kas, 'Jcuriam žodžiais ir giesmė 
mis garšiąi pritarė visi besime!- 
džiautieji. 'Girdėjosi. ir vargo 
nu balsas bei vienos moters po
ra giesmelių. Nesigirdint baž 
nytinio choro balsų, žmonės pra
dėjo sukinėtis į vargonų puse 
Ten tematė tik dvi moteris — 
vieną sėdinčią prie vargonų, c 

.kitą šalimai stovinčią.
J ^orektoriu. 

'. * Garsusiskompo^orius Jeai 
Sibilįus-yra suomių kilmės.

ja. šį kartą ne... Atleisk, drau
gele, kad uždaviau širdį, kad 
verki viena... Žinau... bet kaip 
aš meluosiu?!

va, kaip išnaudotojus buržujus 
vežė į Sibirą...

Atvažiuok kada galėsi. Taip 
nepavaišinsiu, kaip jūsų gene
rolai mūsiškius kad pavaišina, 
anie sakosi kaip karaliai buvo 
priimti, ale duonelės netempk 
— sugraibysiu. Pasikalbėsi va,

ana’S 
skėlimų prietarus nebetiki, tik laikais. Turiu suriiikusi ateitinin 
tamsybininkai. Ale šviesieji sau kų -Ateitj”. Pamatysi, kokia 
go vaikelius kaip katinai peliūkš šviesi “Ateitis” dabar, kai redak- 
čius, kad neitų į parapijas. Veža į torium kunigėlis iš Kauno ar 
automobiliais nuo tamsybinin-' Vilniaus vyskupijos. Ak, visko 

į jaučio skūrą nesurašysi... At
važiuok.

Tavęs
P. S. Įdedu 

raitančios ant 
mergelės. Čia iš, parengimo pas 
jėzuitėlius. Tie juodi batai kur 
matosi, tai kunigėlio jėzuito, ku
ris žiūri programą. Prisiųsk fo
tografiją, kokius kryžius pastaty 
dinai ant savųjų kapu Sibire? c

Atsakymą -gavau greitai ir 
trumpą:

Važiuokit namo, bepročiai!
Žinom, kad nuo amerikoniš

ko ėdalo smegenys pavirsta į ko- 
šelieną. čia išgydys. Pilnas Si
biras geriausių smegenų gydyk
lų ir poilsiaviečių.-Atvėsite. Vu 
si buities poreikiai bus aprūpin
ti veltui. Greičiau grįžkite. Ame
rika turi savo idijotų užtekti
nai.

ti jūsų taikų kraštą.
Tu rašei, kad pas jus Kalėdų

A, .. -n/r J 1- X- j ° ---------- bUEIcUUy^lU. x cib-lTvctl

Akyse stovėjo Magdele, einanti, rjdinėja. Niekas į kančių ir pri-l paskaitysiva kartu, kaip 
pro nukankintų vaikų kunus,. įkėlimu prietarus nebetiki, tik’ 1 o ;iro i e Turiu niirlnlziici nf
lyg savo akimis būčiau mačiu
si. Sakyti teisybę, ar meluoti? 
Ne. Kam jau kam, o Magdelei 
nemeluosiu, nors žinau, kad jos 
širdis plyš iš skausmo. Ėmiau ir 
parašiau kaip yra:
Brangioji Magdele,

Atvažuok, brangi Drauge. Aš 
jau pažiūrėsiu, kad su tamsybi
ninkais nesusitiktum. Tamsybi
ninkai daugiausia susimetę prie 
parapijų, o ten dar yra tamsių 
kunigų. Eisiva pas vienuolius. 
Ten . verda visa progresyvi kul
tūra. Ten daug jaunimo ir me
nininkų. Pasijusi kaip namie. 
Tas pačias knygas pamatysi ir

kų kuo toliausiai...
Kartais šviesieji dar parašo ir 

prieš jūsų valdžią. Matai, tam
sybininkai dar prilaiko dolerių 
terbelėse. Jei nieko neparašysi 
prieš jūsų valdžią, tai kas kny
gas ir laikraščius skaitys? Kas 
pinigų beduos? Keli liaudies 
priešai parašė biaurias knygas 

Į apie Sibirą. Išdergė visaip. Sa
ko, nėra ten geležies nė lopetai. 
Vienas kunigėlis irgi išspausdi- 

’ no apie Sibirą knygą. Biaurių 
, ) laišku pridėjo ir dar bjauresniu tuos pačius kinus. Daug pažįsta-1 . ..". T . . . ;H & {piešinių. Laime sakau, kad jūsų

žmonės 'foto'grafijų prisiunčia. 
Tai toje knygoje matom gra
žiausių geležinių kryžių ir bū
riai vaikelių, baltai apsirengusių, 
eina prie komunijos. Kad ne tos 
fotograffijos, žmonės pagalvotų, 
kad ten tikrai blogai gyventi. 
Dabar matom, niekas ten nė 
tamsybininkų nepersekioja ir

mų susitiksi iš Vilniaus ir iš Kau 
no. Daugybė atvažiuoja. Vis, 
tatai, ne kokie nusūsę kolkoznin. 
kai,: -ale menininkai, ir iš val
džios.

Užvis apsidžiaugsi ateitininkų 
progresu. Atsimeni tą laikraštį, 
kur man prisiuntei, su garsaus 
rašytojo Ickio romanu “Stripti
zas”? čia ateitininkai išleido tą- geležies — kiek nori, čia tokios 
romaną gražiausia knyga. Ant! karštos vasaros, tai ir svajojam 
viršelio auksu įmušė kryžių su 
lelija ir pranciškonėlis pas jė- 
zuitėlius davė lėkiui 1000 dole
rių premiją. Marijonėlis sakė 
melstis iš tos knygos. Dabar ki- 

kąip, rojuje, nė ,badu mirusiųjų-ti. išleido naują lėkio knygą, 
nėbespėjate palaidoti. Rašo, kad kur Ickis tą žydų valstybę prj- • 
jūstj; liėudis, kaip ir mūsų švie_ lygina prie paleistuvės. Gerai

ąpie vėsų ir laisvą Sibirą.
v A, kad tu būtum galėjusi bir- 
'želyje atvažiuoti. Čia praside
da gegužinių laikas. Dainuoja
me jūsų daineles, kad ir ne lie
tuvių sugalvotas, prisimindami, 

i kaip birželyje nenugalimoji rau
donoji armiją išlaisvino Lietu-

išsiilgusi draugė, 

fotografiją besi- 
grindų pusplikės

Verkiva, vargdienėle drauge, 
viena vienoj žemės pusėje, ki
ta — kitoje. Mūsų ausyse tebe- 
bunda raudonųjų tankai, akyse 
tebestovi baisūs vagonai, iš ku
rių artimieji šaukiasi pagalbos. 
Taip bus iki mirties.

Ašaros gal nuplaus gėdą tų, 
kurie už Judo grašį, už čekisto 
pagyrimus, už kąsnį, nuo varg- 

( dienių burnos nutrauktą, glosto 
okupanto kruviną ranką.

Senelė su lazdele

Pavergtoj Lietuvoj
IŠRINKTAS PANEVĖŽIO;

VYSKUPIJOS VALDYTOJAS^ 
j 5 v*' --

Vilniuje leidžiamas - ir išei
viams nemokamai siuntinėjamas

I Gimtasis Kraštas pranešė:
1 “Lietuvos katalikų bažnyčios 
Panevėžio vyskupijos valdytoju 
bažnytiniais įstatymais nustaty
ta tvarka išrinktas, sies vyskupi
jos Panevėžio rajono Krakėna- 
vos parapijos klebonas, 'vyslįū-' ‘

BALFo apskri- 
gegužinė Įvyks 
Jaunimo Centro

pijos kapitulos narys, prelatas 
Kazimieras Dulksnys.

Preletas Kazimieras Dulks
nys yra gimęs Kupiškio rajo
no Ekoo.inių kaime. Kuni
gu tapo 1935 m. baigęs Kauno 
kunigų seminariją. Dirbo vika
ru ir klebonu Įvairiose parapijo
se. Nuo 1963 m. klebonauja Kre
kenavoje”.

Laikraštis nieko nepranešė, 
kas atsitiko su buvusiu Panavė- 
žio vyskupijos valdytoju vysk, i

Magdė
(Ta pati ir niekuomet nebus 

kita).

Ta pati ir niekuomet nebus 
kita... Nukrito ašara ant malo
naus laiškelio. Supratau, kad na
bagėlė viską žino... Kabinosi į 
mane, kaip skęstantis į šiaudą, 
bene tarsiu, kad'čekistai meluo-', Romualdas Kriščiūnu, kuris kar_.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
LITERATGRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokais 

ISM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, VIn« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir Y 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukom!* t 
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubo*, A. Rūkltelės ir JL Vara*

inninriiiiinniiHiniiHimniHinHiinnmninmiiii

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

tu su kitais Lietuvos vyskupais 
š. m. balandžio mėnesį lankėsi 
Romoje.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, ^Lietuviams ištikimai tarnaujanti' jau per 97 metus.

SLA .—7 atlieka- kultūrinius darbus, gelbstL. ir kitiems, kurie tuos

SLA-^-; išmokėjo J daigiau kaip AŠTUONIS MtįljONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. - */>'*•

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
L . * nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. L
U? • 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 apdraudds sumą tėfnoka tik* $3.00 metams.

' ' ’ -L ■ ''-r'- 7 U V \

SLA — kuopų yra visose lietuvių‘kolonijose, /j < / .
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus,. 
jie Jums mielai pagelbės j* SLA įsirašyti.

• ’ Galite kreiptis ir tiesiai į SLĄ .Centrą:^

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA “

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 ,
5 Tel. (212) 563-2210. ■ >'

'♦ DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir tn 
tinlą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
Ivente* bei jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija; yra, 151 pusi., kainuoja J2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral? 
tas luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne saunai 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th,St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787 

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

MARIJA NOREIKIENĖ

^iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiniūTiTnnnniTnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHK

įdomiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnfe > 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys muštruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitovardfių pavsdln±ma’*lr jų vertiniai J vokiečių kalbą. Ea&sl 
naudingoje 335 puri knygoje yra Rytprūsių temėlap!*. Kaina M.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St., Chicago, I1L 60629 ♦ Tel 925-2737 Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

r

mfrdtnal Ir mlnty*k*ple tMmenls Ir vietas nėprfE. Uetavoje Ir pir
ui a Išlala bollevikŲ okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik J3. ; . . t -

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nestipri 
lai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje) tik Bi 
Jurgio Jalinsko knygoje *ple Juliaus Janonio gyvenimą Ir po$ 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui imogau* td*e* 
Knyga yra (Edebo formato, 265 puslapiu, kainuoja 56.

-v IAaTKIN^* NOVELAS, Si. Zc^čenko kūryba, J. VaiadBa

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

SAL-

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

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

TeL 476-2206

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį lietuvius' 
Ir. lietuvių kalba- J5g mokėsi kartu su kūn. Jaunium iripro^. EL, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalfeifimkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

(r patarė mums toliau studijuoti.
”1 ' Kaina 123. Kieti vlrieliri.
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Bet atsimenant tą, kad kun. Rimšelis nevadovauja jokiai 
Chicagoje lietuvių parapijai, atrodo, kad jo pakvietimas 
ne visai būtų vykęs. Bet dar keisčiau, kai Lietuvių Bend
ruomenė į tokį komitetą yra pakvietusi kun. J. šarauską, 
kuris yra visiškai nusigręžęs nuo lietuviškų parapijų ir 
kuris yra savanoriškai pasirinkęs kunigauti grynai sve
timtaučių parapijose. Atrodo, nei šis, nei tas, keista ir 
nesuprantama. Ypač šiuo metu liūdna, kai jauni naujo
sios lietuvių ateivijos kunigai vengia lietuviškų parapijų. 
0 jos jų taip reikalingos. Sakysim, šiuo metu sprendžia
mas Šv. Antano, Ccero, lietuvių parapijos likimas. Yra 
pavojus jai patekti į svetimtaučių kunigų globą. Juk nuo 
tokio pavojaus galėtų išgelbėti kun. J. šarauskas arba 
ir kunigas K. Trimakas. O kur jie?

Bet kas kelia ypatingą nusistebėjimą, manau, ne tik 
man vienam, o ir daugeliui čikagiškių lietuvių tikrai ne
suprantamas dalykas, kodėl Lietuvių Dienų užbaigai 
Chicagoje, kur yra kelios lietuvių parapijos ir jų baž
nyčios, pamaldos vyks svetimtaučių Quigley seminarijos 
koplyčioje? Tokį šio komiteto užmojį sunku pateisinti ir 
dar sunkiau surasti pateisinantį atsakymą. Kodėl nepa-

A. PLEšKYS

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

Demokratų Sąjungos konferenrijoje. Chicagoje)

rašyta Europos laikraščiuose. Ta 
byla tebesitęsia ir toji mūs byla 
Europos Parlamente praėjo. Va
sario mėn. vėl kiti parlamenta
rai iškėlė kun. Svarinsko ir re
liginio persekiojimo klausimą. 
Dabar kaip tik neseniai, atski
ras Parlamento komitetas paskel 
bė raportą ir pranešė Europos 
valstybėms, kad keturi procen
tai visų Sovietų S-gos darbinin
kų yra vergai darbininkai, ku
rie be jokių teisių yra priversti 
dirbti. Tas raportas buvo pa
skelbtas viešai Europos spaudo
je ir Europos Parlamento pri
imtas kaip dokumentas. Kaip 
matome, mūsų byla juda.

Sovietų S-ga pamažu traška. 
Ji nespėja atsispirti savo visoms 
užmačioms, jie perdaug jų turi. 
Jų padėtis silpnėja Europos val
stybėse, jų padėtis silpnėja Af
rikoje ir taip pat jų padėtis labai 
Silpnėja pietinėse ir centrinėse

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

Svetimtaučių koplyčioje Lietuvių 
Dienų pamaldos

Skaitau Lietuvių Bendruomenės paskelbtą ‘ Pasaulio 
Lietuvių Dienų”, vykstančių Chicagoje, programą. O tų 
renginių tokia gausybė, atrodo, kad juos vykdant, bus 
sudrebinta net visa Chicagos žemė. Programoje paskelbti 
renginiai prasidės Chicagoje, o baigsis Kanadoje.

Chicago j e parodomis, sportu,oper a, Antruoju -kai
mu, o Chicagos vid|iriniesfyje, ištaigingame viešbutyje 
baliumi. Po to, kongreso dalyvių turistinė kelionė i Ka
nada, o ten koncertas ir banketas. Atrodo, visa tai bus 
didinga, kas nustebins amerikiečius ir kanadiečius.

Skaitau toliau, ir savo akims netikiu. Minėtoje pro
gramoje skelbiama, kad šių renginių eigoje sekmadie
niais bus laikomos Lietuvių Dienų dalyviams pamaldos. 
Tokios pamaldos bus laikomos Švenč. j Mergelės Marijos 
Gimimo lietuvių parapijos bažnyčioje, Marquette Parke. 
Bet kitos, šių Dienų užbaigoje, vyks svetimtaučių Quigley 
seminarijos koplyčioje. Keikia manyti, jos bus anglų 
kalba.

Nežinau ar buvo spaudoje paskelbta, o gal aš nepa
stebėjau, tikslių žinių neturiu, ką Lietuvių Bendruomenė 
pakvietė tekias pamaldas organizuoti, kas toki komitetą 
šiam tikslui sudaro, koks šio komiteto sąstatas ir kas . j o 
vyriausias vadovas? Taip pat neteko pastebėti nei “Pa
saulio lietuvyje”, nei “Aplink mus” Drauge, ar Į tokį ko
miteto sąstatą yra pakviestas kuris nors Chicagos lietu
vių parapijos klebonas. Jei ne, tai toks ignoravimas rei
kia skaityti dideliu netaktu. Iš aplinkinių, neoficialių 
žinių patirta, kad “Lietuvių Dienose” pamaldoms orga
nizuoti Lietuvių Bendruomenė yra pakvietusi kun. mari
joną Rimšelį ir kun. J. Šarauską, ir dar kokį kitą, tik ne 
iš lietuvių parapijų klebonų tarpo.

žinoma, kas ką galėtų turėti prieš kun. Rimšelį.

(Tęsinys) galima sakyti, yra viso pasaulio
i y. i k t . •• x X i I kultūros, išsilavinimo ir politi-< Kuomet buvo priimta Pabal- , x x , i •... . » x . - ,............. v L kos centras, tebevyksta koloni-:tijo valstybių rezoliucija, ji bu-; T . ...» . . - . t L .. - . -L- fzacria. Ir musu pavergimo klau-vo priimta keturiais pagrindi- . x ‘r...
niais punktais. Pirmas punk
tas yra, kad Parlamentas, įga
lioja sayo valstybių užsienių rei- 
kalų minisferius perduoti Pabai

gė snė bei erdvesnė už Chicagoje Nekalto Švenč. Mergelės ■ s5*

kviesti tokioms pamaldoms kardinolą į kurią nors Chica
goje lietuvių parapijos bažnyčią? Juk, rodos, Lietuvių 
Bendruomenės vadai lietuviškų parapijų likimu yra ląbaj 
susirūpinę. Jie paskelbė net Lietuvių Parapijų Metūs. 
Rašė atsišaukimus, kuriuose išsakė susirūpinimą lietu
viškų parapijų likimu.

Nejaugi Quigley seminarijos koplyčia yra iškihnin- 
/
Prasidėjimo lietuvių bažnyčią? Manau, tai įdomus klau
simas ne tik man, bet ir kitiems. Koks gi motyvas nu
lėmė pasirinkti svetimtaučių koplyčią, o ne kurią lietu
vių parapijų bažnyčią?

Gal tuo norėta pasirodyti svetimtaučiams ar sudo
minti iš kitų kraštų atvykusius Čhicagon lietuvius?. Bet 
vienu ir kitu atveju yra klaida, nes, tokiu užmoju aiškiai 
parodoma tik lietuviškų parapijų ignoravimą, lyg būtų 
prieš jas tų pamaldų rengėjų. priešiškas nusistatymas.' 
Dėl to tenka pareikšti didelį apgailestavimą. Juk ir lie
tuviams; atvykusiems iš kitų kraštų, būtų daug maloniau 
pasimelsti lietuviškoje bažnyčioje, negu svetimtaučių, 
koplyčioje. O, be to, atrodo, kad tokių pamaldų rengėjai 
ne tik nepaisė Lietuvių Bendruomenės susirūpinimo lie
tuviškomis parapijomis, bet, matyt, jų. manymu, lietu
vių parapijų bažnyčios tokiai bendruomenininkų šventei! 
yra per menkos.

Būtų dar galima pateisinti ir tokį atvejį, jei šių pa
maldų organizatoriai būtų pasirūpinę gauti Chicagos ka
tedros bažnyčią, tikslu pasirodyti svetimtaučiams ir kar- ’ 
dinolui lietuvių gausia, tūkstantine minia. Pasirodyti 
savo iškiliais solistais, o ypač Švenč. Mergelės Marijos Gi
mimo lietuvių parapijos choru, kuris, bene, bus vienin
telis toks lietuvių choras visoje Amerikoje, kuriam vado
vauja muzikas p. Linas. Jo pasiklausyti ir pasigrožėti 
gražiu jo giedojimu atvyksta net iš tolimesnių Chicagos 
priemiesčių bei apylinkių ne tik lietuviai, Bet ir svetim
taučiai. Ar minėtos seminarijos koplyčia šiam chorui 
yra tinkama vieta atskleisti giedojimo grožiui?

Todėl kyla klausimas, kodėl svetimtaučių koplyčia, 
o ne lietuvių parapijos bažnyčia? Juk, kiek žinau, kun. 
Rimšelis yra didelis gražaus bažnytinių giesmių giedo
jimo gerbėjas. Bet gaila, kad šį kartą tą taip nemalonų 
priekaištą tenka nukreipti ir jo adresu.
......  A. Svilonis 11

simas ten buvo iškeltas.
Aš nemanau, kiek man teko 

ten kalbėtis su įvairiais žmonė
mis ir kiek dalyvauti, nuo 1980 
metų aš turėjau kelioliką pasi
tarimų Bruselyje, Luksemburge, 
Strassburge su vairiais pareigū
nais, ypatingai didelė pagalba 
buvo mūsų atstovo inž. A. Vens- 

' kaus, kuris yra tiesioginis VLIKo 
atstovas prie Europos Pąrlamen- 

4. to. Turėjome daug pasimatymų,

kančiai .konferencijai, kurioje 
stipriai iškeltų Pabaltijo valsty
bių pavergimą ir per tūps esan
čius Madrido konferen'cijoje sa
vo atstovus skelbtų pasauliui ir ■ 
reikalautų, kad Pabaltijo valsty-• 
besLlfitū afstaty tos;: aiitras; kadi, -x'-i. v •“ * “'.n,-.-/-"tii / i ./.. . buvo įteikta daug pareiškimų,.Užsienių reikalu ministru kon- . . ' . ,t. j •••... * ‘ .... i ir viso to išdavoje, įskilo Pabal-i ferencija perduotų Pabaltijo!

‘ valštybių' klausi
Taūtų Dekolonizacijos Kbmisi

tijo valstybių klausimas. Aš nė- 

bių klausimas. įški Įo. grynai iš 

bės, .ar kokia altrustinė- idėja 
toms valstybėms. Čia visas klau
simas yra gilesnis. ,

Vakarų valstybės Europoje 
pavergimą, ten vykdomus per- sustiprėjo, atsigavo. Jos pradėjo 

žiūrėti savo ateities interesu ir 
pamatė Sovietų S-gos eventua- 
linį, galimą pavojų. Taip pat vo_ 

.kiečiai, n.c-rs ne vokiečiai iškėlė 
Pabaltijo . valstybių klausimą 
Europos Parlamente, bet keturi 
britai ir du dariai, bet vokiečiai 
buvo jų užnugaryje. Ir mano 
pasikalbėjimuose, aš aiškiai pa
stebėjau, kad. vokiečiai yra ypa
tingai užsiangažavę, kad jie nie
kada nesutiks, kad būtų dvi Vo
kietijos. Jie gal būt, pradėjo 
Pabaltijo valstybių klausimą 
kaip buferį kišti į priekį, pa
žiūrėti kokia bus pasaulinė re
akcija. Ir išnaudodami tą mo
mentą. eventualiai kelti ir Vo
kietijos susijungimo ir kitų kraš 
tų etniniu sienų klausimus ir 
taip toliau. Bet mes esame pir
mieji. kurie išlindome į tą tarp
tautinę areną. Pirmieji, kurie

> buvo Europos Parlamento pa-

Amerikos valstybėse. Jei mes sa
vo tarpe neturėtume tiek daug 
kairiųjų liberalinių kraštutinių 
prokomunistinių žurnalistų ir 
televizijos atstovų, kurie vis 
dar ir šiandien bando mums įro
dyti, kad mes galime su komu
nistais susitarti, tai komunizmo 
pajėgumas jau seniai būtu suby
rėjęs.

Yra gėda, kuomet mes skai
tome spaudoje Straipsųius ir 
matome televizijos programose, 
Ifcir^niėkinama: Amerika už jos 
intervencijas dėl žmogaus teisių, 
dėl žmogaus laisvių, kur Amen- 
ka tikrai neturi, iųt^tcijų jokią

va-IStyhiį' Mausiu Jungtinių M Mhu Užakyti apie-Kana-

. Lybės Europoje dar šiandien te- J ■ ■>... ■■ < J,
' Eė’ra kolonialiniarne statuse, kaip 
pavergtos, trečiuoju punktu, jie 
įgalioja ministrus kiekviena pro
ga skelbti Pabaltijo valstybių

.. A —«. —7 , — 7 . , ■

sekiojimus ir jų norą į laisvę, 
•ir ketvirtas, kad kieviename fo- 
rume, kur tflc( yra galimybė, kad 
jie kalbėtų už. Pabaltijo valsty
bes. Tai maždaug tokia yra pri-

[ imta Europos Parlamento rezo
liucija. šiuo metu ši rezoliuci
ja yra perduota Ministerių Rū
mams, kurie tą reikalą, aš ma
nau, svarstys artimoje ateityje.

Čia jau yra trečias etapas mū
sų laisvės kpvos. Kaip jau mi
nėjau yra agtatta du etapai: pir
mas — riepfipažinimo status 
quo išlaikymas, antras — ga
limybė per Helsinkio finalinį 
aktą išėjimas į laisvojo pasaulio 
politikė areną ir skelbti pasau
liui, kas mums yra neduodama 
ir ką mes turėtume pagal tą ak
tą gauti, ir trečias — per Euro
pos Parlamentą mūsų klausimas 
iškilo akutinėpe, aštrioje formo
je. ..

Šiandieninėje Europoje, kuri, minėti ir mūsų byla buvo ap-

dą ar Australiją, kurios tik gina

ziai, prieš kokį mėnesį, televi- 
. zijos programoje pasirodė Wal
ter kronkeit, kur jis vadovavo 
programai, kur buvo pasikąlbė- 

' j imas žymių diplomatų, veikėju 
apie atominių bombų išdėstymą 
Europoje. Toje televizijos pro
gramoje buvo Didžiosios Brita
nijos krašto- apsaugos ministras, 
kuris maždaug lygus mūsų Ame
rikos Casper Weinberger, buvo 
Kissinger, Paul Wranke, kuris 
buvo 10 metų ar daugiau Ame
rikos atstovas nusiginklavimo 
derybose su Sovietų S-ga, taip 
pat ten buvo ir vokiečių social
demokratų lyderis.

Man teko klausytis jų pasikal
bėjimų, ir aš jums, pasakysiu, 
mieli ponai ir ponios, man buvo 
gėda, kad aš galėjau klausyti 
tokį Paul Wranke, kuris kal
bėjo blogiau kaip paskutinis ko
munistas, kuris po 10 metų de
rybų, nieko neatsiekęs dar ban
dė įtikinti, kad su Sovietų S-ga 
derybomis galima susitarti, kad 
Sovietų S-gai negalima jokių 
grąsinimų daryti, kad su jais 

(Nukelta į 5 psl.)

HENTUKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Tai pasakęs, nuvedė juos prie ugniakuro, kur 
susirinkę medžiotojai numetė jiems lokių ir zubrų 
kailių, o paskui pradėjo juos vaišinti dūmais atsi
duodančia mėsa ir, išgirdę svetimą kalbą, pra 
dėjo grūstis, kad prisižiūrėtų į vokiečius. Zbyškos 
palydovai tuojau paleido žinią, kad čia esama ri 
terių net iš už jūros ir čia pat pasidarė tokia 
spūstis, jog Mackus turėjo panaudoti savo auto
ritetą, kad apsaugotų svetimšalį nuo įkyrių smal
suolių. De Lorche minioje pastebėjo ir moterų, 
apsirengusių taip pat odomis, bet raudonų, kaip 
obuoliai, ir neįprastai gražių, ir pradėjo teirau
tis, ar ir jos taip pat dalyvauja medžioklėje.

Mackus jam išaiškino, kad jos nedalyvauja 
medžioklėje, bet dėl moteriško smalsumo vyksta 
kartu su medžiotojais, tarytum į turgų nusipirkti 
iš miesto atgabentų prekių ir parduoti surinktas 
miško gėrybes. Taip iš tikrųjų ir buvo. Šitas ku
nigaikščio namas buvo lyg centras, kuriame net 
ir jam nesant, susitikdavo du elementai — mies
tietiškasis ir miškų. Vietiniai gyventojai nemėgo 
palikti miškus, nes be medžių ošimo viršum jų 
galvų jie jautėsi nesavi. MiestiėčrAi atgabendavo 
čia, į miškų pakraštį garsų savo alų, vėjo ir van
dens malūnuose maltus miltus, miškuose retai 
•andamo • ir uolif” ieškomos druskos, geležies dir

binius ir kitus padargus ir vietinės pramonės ga
mintas, irpirkdavo odas, brangius kailius, džio
vintus grybus, riešutus, gydomąsias žoles ir vie
toje nesunkiai gaunamo gintaro gabalus. Dėl ši
tos priežasties apie kunigaikščio dvarą virė lyg 
nuolatiniai turgūs, kurie kunigaikščio medžioklės 
metu dar pagyvėdavo, nes ir pareiga ir smalsu
mas čia sutraukdavo visus miško gelmių gyven
tojus.

De Lorche klausėsi Mackaus pasakojimų, 
uoliai tyrinėdamas žmones, kurie, gyvendami 
sveikame ir gryname ore ir misdami, kaip ir dau
guma to meto ūkininkų, beveik išimtinai mėsa, 
stebino ne kartą svetimšalius keliautojus savo 
ūgiu ir sveikata. Sėdėdamas arti ugnies, Zbyška 
nuolat žvalgėsi į dvaro namo duris ir langus, vos 
bepajėgdamas nusėdėti vietoje. Švietė tik iŠ vieno 
lango, matomai virtuvės, nes iš jo per nesanda
riai įstatytus stiklų tarpus veržėsi garai. Kiti lan
gai buvo tamsūs ir blykčiojo nuo besiartinančios 
dienos šviesos, kuri kas kartą vis labiau ryškėjo 
ir vis labiau baltino sniegu apklotas lygumas su 
dvaro kiemu. Šoninėje namo pusėje iškirstose 
mažose duryse kartais pasirodydavo kunigaikš* 
čio spalomis apsirengę tarnai, bėgioją su kibirlfe 
ar statinaitėmis ant pečių į šulinį vandens. Pa
klausti, ar visi dar tebemiega, jie atsakydavo, kad 
vakarykštės medžioklės išvarginti dvariškiai dar 
tebeilsi, bet kad pusryčiai yra jau ruošiami.

Per virtuvės langus pradėjo sklisti riebalų ir 
šafronų kvapas, siekdamas visus ugniakuras. Pa

galiau sugirgždėjo ir atsivėrė pagrindinės namų 
durys, atidengdamos nušviestas namo vidaus sie
nas, ir j prietrobį išėjo žmogus, kurį Zbyška vienu 
akies pažvelgimu pažino kaip vieną dainininkų.
matytą savo tarnybos metu Krokuvoje kunigaikš
tienės dvare. Tai išvydęs, neTaūkdamas nei Mac
kaus, nei de Lorche, Zbyška pašoko taip greitai 
dvariškio linkui, kad lotaringietis net paklausė:

— Kas atsitiko šitam Jaūnajam riteriui?
— Niekas, — atsakė Mackus iš Turobojų, —

tik įsimylėjęs vienų kunigaikštieiiės dvariškę ir 
nori kuo greičiau ją pamatyti.

— Ak, — atsakė de Lorche, pridedamas ran- 
* kas prie širdies.

Ir, pakėlęs į viršų akis, pradėjo taip dūsauti,
kad net Mackus patraukė pečius ir pagalyojo:

— Nejau jis taip ilgėtųsi tos senės? 0 gal 
tikrai jam ne viskas galvoje?

Tuo metu jis įvedė jį į vidų ir abu atsirado 
erdvioje, taurų, zubrų, elnių ir brįedžių ragais 

I papuoštoje menėje, nusviestoje milžiniškoje ug- 
| niavietėje besikūrenančių malkų. Jos vidury sto
vėjo kilimu padengtas stalas su išdėfiotais tuš
čiais indais. Menėje būvo tik keli dvariškiai, su 
kuriais Zhyškė Šnekučiavo. Mackus pristatė jiems 
de Lorche, bet, niekam nemokant vokiškai, pats 
turąjo pasilikti kartu. Tačiau kas kartą vis at
vykdavo naujų dvariškių, gerai nuaugusių, pe
tingų, šviesiaplaukių ir pasirengusių vykti į miš
kus. Tie. kurie pažinojo Zbyšką ir girdėjo apie jo 
nuotykius Krokuvoje, sveikinosi su juo kaip su

pažįstamu ir buvo matyti, kad jie jį gerbė. Kiti 
žiūrėjo į jį stebėdamiesi, kaip stebimasi tuo žmo
gumi, ant kurio galvos kabojo budelio kirvis. Ap
linkui buvo girdimi balsai: “Taip, kunigaikštienė 
yra čia ir Jurandaitė taip pat. Greitai ją pama
tysi ir galėsi kartu su mumis vykti medžioklėn”. 
Vėliau įėjo du kryžiuočiai svečiai, brolis Hugo de 
Danveldas, Ortelsburgo, arba Ščytno, Storasta, 
kurio giminaitis buvo savo laiku maršalka, ir 
Sigfridas de Loewe, garbingas ordino giminės na
rys ir Johanesburgo vaitas. Pirmasis buvo dar 
gana jaunas, bet nutukęs, alaus gėrėjo veidu, sto
romis ir drėgnomis lūpomis, o antrasis — aukš
tas, griežtų, bet kilnių bruožų. Zbyskai pasirodė, 
kad jis yra matęs Danveldą pas kunigaikštį Vy
tautą ir kad jį Plocko vyskupas Henrikas rung
tynėse nuvertė nuo arklio, bet šituos jo prisimi
nimus nutraukė kunigaikščio Jonušo pasirody
mas.

, Visi susirinkusieji p^eikino jį nusilenkda
mi. Paskui prie jo priartėjo de Lcrche, komtūrai 
ir Zbyška, ir jis sveikinosi su jais nuoširdžiai, bet 
su tam tikro išdidumo pažymiais bebai zdžiame. 
kaimietiškame veide. Jo plaukai buvo lygiai nu
kirpti ant kaktos ir gule net ant abiejų pečių.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"

i ’ ” ■ - ■ " -------■ - - ■ ■ ... -

— Naujienos, Chicago, TU. — Friday, June 17. 1983
i
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VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Raina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naajie&os, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

HMlMIIWiWIIIIHIIIlB

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W este h erter Community klinilcM 
Medicine* direktoriui

1938 S. Manheim Rd, Westchester, UI. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomii

TeL: 562-2727 arba 562-2728

tervie* 855-4504, ?*»• 04058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

WECLALYB*: AKIŲ LIGOS 

3M7 Wert 103rd Street 

Vll&Ildos P&£&1

OPTOMETRIST AS

2411 W. 71rt St TeL 737-5149

ir “contact lease*'’.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
. 2454 WEST 43rd STREET 

Vilandot: antnd. 1—4 popiet,

Ofise tdefwuc 774-28*8, 
KandMdiM 441-5545

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 337 Li 

TeL (8132 321-4201

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrwat 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Cham 
ir VISA kortele*.

R. ŠERBNAS. TeL 925-W41

Apdrausta* perkraustymac 
iš Įvairiu atrtvvy.

; ANTANAS VILIMAS 
TeL 374-1882 acte 3744994

HDUO ŠEIMOS VALANDOS

Ir *efan*li*nial«

_ ‘ / fr 4? • *
truuliuoįamaf jž muey

Marqwft* Parka

Vedaja — Aldona Dtukw
Wj 7714543

7159 So, MAPLEWOOD AV A 
CHICAGO, IL MM29

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

i

i 
i

Amerikos Lietuviu Piiiečiy Pašai-Į 
pos klubo pusmetinis nariy susirinki
mas įvyks šeštadieni, birželio 18 d-, 
2 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman Avė. Nariai prašomi 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų Į 
aptarti. Po šio susirinkimo, klubas 
išeina vasaros atostogų. Visi daly-! 
vaukite. Bus vaišės.vaukite. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

■wiir-------- - - --

Funeral Home and Cremation Service I

Charles Stasukaitis

EUDEIKI
GAIDAS“ DAIM1DJockson Parko tiltas (aliejus,Mikas Šileikis

America” ir Tautos himnu.
Iš viso dalyvavo apie 150 as

menų. Uniformuotų šaulių virš

*

(312) 226-1344

1729 Š. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

-t rz-į Iv?'
JUODASIS BIRŽELIS

J . 
buvo 6 vėliavos. ----------------------- _£----- T —

Šv. Misi ųauk^ nešė gen. kon-1 50. Svečių tarpe buvo: T. Blinst- 
!hulė j. bauŽYar&enė ir savano- ' ' ................

rių pirm. J. Tamulis.
i Klebonas pasakė šio minėji
mo proga jautrį pamokslą ir 
prašė maldauti Gerąjį Dievulį

bando kritikuoti Amerikos po- Buvo moterų, pasipuošusių tau-Į gražinti^Tėvyneį laisvę, 
. t- i--;—•—-.u.:. > po Mišių, kleb. A. Zakaraus-

1 kas sukalbėjo šv. Vardo priesai
kos tekŠtuk; abiem, kalbomis.

Panelė-PrkĮiudlenytė su drau
ge, chorui, išvykus,, vadovavo 
giedojimui.' Bažnyčioje iškilmės 
&aį^t'^ “Mmrija, Marija”.

. Ariiroji iškilmių dalis buvo 
pAia^ifos^šailejė. Prie durų bu
vo, r^kaBi6šįĄakosv. _ r .

VLIKO PIRM. DR. KAZIO 
BOBELIO KALBA

Atkelta iš 4 psi.

I
I
i 
mėn. 12 d. pakvietė visas

ALTo Chicagos apsk. gegužės-”

nizacijas dalyvauti pamaldose ir
reikia švelniai kalbėtis, tada jie minėjime už brolius, seseris, iš- 
kalbėsis, nes jie yra baikštūs ir 
bijo. Tai yra absurdiškas pro ko
munistinis pareiškimas, kuris

tremtus į Sibiro taigas ir nukan
kintus.

Dalyvavo virš 150 asmenį.

tiniais rūbais. Pakėlus vėliavas, j 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Po to, organizuotai vykome į 
bažnyčią. Dalyvavo, be šaulių, 
savanoriai ir Lietuvos vyčiai su 
vėliavomis. Iš viso prie altoriaus

rūbas, dr. VI. Šimaitis, dr. V. 
Dargis, St. Monkus, dr. K. Dab- 
rila, Ig. Petrauskas, agr. A. Ku
ras, St. Vanagūnas, B. Klemka, 
ponia Kuzas pasipuošusi tauti
niais rūbais), inž. D. Adomaitis, 
A. Regis, J. Žemaitis, agr. Ta
rybos narys, Lietuvos Vyčių gar-1 
bes narys, Ad. Gabalienė ir kitų j 
įžymių žmonių.

Minėjimas baigtas prieš 1 vai. 
Reikia užgirti valdybą už įdo
mią programą — ištremtųjų 
minėjimą. Labai gražiai iškil
mėse reprezentuojasi šauliai ir 
pakelia orumą.

- ž IPirm. K. Oksas visiems nuo-' 
širdžiai dėkojo už programos 
pravedimą ir dalyvavimą. Pro- 

i

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

g
i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

!
I

ziciją, kuris bando kritikuoti 
antikomunistinę akciją ir pa
vergtų tautų išlaisvinimą. Kitas 
kalbėjo Didž. Britanijos užsie
nių reikalų ministras, ir aš turiu 
prieš jį nuimti kepurę. Aš buvau 
sužavėtas tuo Britų ministru, 
jis pažymėjo tokį faktą, kuomet 
Walter Kronkeit paklausė, sako, 
jūs labai stipriai pasisakote, kad 
JAV išdėstytų atominių bombų 
raketas Europoje, Anglijoje ar 
kitose valstybėse ir jis (W.j 
Kronket) sako, bet jūs neatsto
vaujate tuo savo pasisakymu ma 
sės nuomonę. Jūsų masė Angli- rų valstybių nesusigaudymo, ne 
joje, .Olandijoje, Danijoje ir kL 
tur galvoja kitaip. Jūs einate 
prieš jų įsitikinimus. Britų mi
nistras jam atsakė, kad ne aš esu

1 prieš jų įsitikinimą, bet jūs iš- 
keliate žmonų įsitikinimą, kurie 
neturi jokio balso ir jokio prita
rimo. Tos demonstracijos vyks
ta nuo antro pasaulinio karo pa
baigos ir kiek tai liečia mus, jei 
nebūtų spaudos ir jūsų televizi-j jiems skirtas užduotis. O mūsų 
jos, tai apie juos niekas neži-? tarpe yra naivių, kurie tiki jais 
notų. Jūs padarote iš mažo da-į 
lyko (debesies) didelį lietų, Į 
kuri mes nekreipiame jokio dė
mesio, nes mes pagaliau supra
tome, kad su komunizmu gali
ma susikalbėti tik jėga, jie su
pranta tik jėgą.

Po tokio stipraus ir teisingo 
Britų krašto apsaugos ministro 
pasisakymo, Walter Kronkeit 
neturėjo ką atsakyti.

Pagaliau ateina žmonės, kurie 
pamato tikrąjį komunizmo veidą 
ir pramato kaip su juo kovoti. Ir

jei visos pasaulio valstybės su
prastų komunizmo tikrąją išsi
laikymo priežastį, suprastų kuo

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

I

F

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDllONYTt

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

Viso* laido* ii WCEV stotim.
banga 1450 AM.

St Petersburg. Fl*-. 12:30 vaL p.p 
J WHS įtotie*. 1110 AM bang*

26i6 W. 71ft Strooi

Chicago, DHnoa 60621 
Talft 778-SS74

• j. t i k J ° | naujas Tarvbds pirmininkas K.
gyvenimo melo siūlą nukirptu, ė, iis na.

Komunizmas gyvena iš Vaka-

supratimo, ir panaudoja musų 
tarpe esančius savo agentus ar- 
naivius infUtruotojūs. Aš tikiu, 
Kad mes, lietuviai, irgi suprasi
me, kad mūsų tarpe yra agentų, 
kurie sąmoningai ____ _____ 
skaldyti, kurie sąmoningai ban
do mus kiršinti vieną pries kitą 
ir kurie sąmoningai turi1 Mask- , 
vos orderius (įsakymus) atlikti

Olisas. Visus pasveikinęs, jis pa- 
kviętė gim. ĖonJsulę J. Daužvar- 
di'ėh^ tartį žodį. Konsule labai grama sumaniai pravesta, 
jautriai kalbėjo a^ie žuvusius 
karius ir Lietuvos kankinius. I * ‘v. ’ a • ?*< LA ’

1

ir tuo pačiu išnaudoja visą mū
sų laisvės kovą negatyviai ir 
bando mus, kurie kovojame už 
nepriklausomą Lietuvą, be kom
promisiniai suniekinti ir pra
vardžiuoti visokiais vardais. To
dėl aš apeliuoju į jus, kad atėjo 
laikas po tiek metų kovos, kad 
mes suprastume, ko mes siekia
me. Jei mes savo amžiuje nori
me dar matyti Laisvą Lietuvą:, 
tai, broliai ir sesės, susipraski- 
me! Ačiū.

(Pabaiga)

Prie prezidiumo stalo ant sta
lelio, papuošto lietuviška štai-;

rmsį»- tiese ir juostomis, buvo minia-aienas. t ’: ... , , .... . • I tiunnes vėliavėlės — valstybi-
,PagrfaidiBę.paskAitią skaitė vie-’ nė ir tautinė.

. Ry- .7 - nąs iš atvykusių' tremtinių prof. I 
bando irius • jj. Ęririgis'. Jis, priminė trė-

mimą, žudynes, ir'lūkesčius išsi- 
t laisvinti iš žiaurios komunizmo 

vergijos.
. Meninėjė dalyje dalyvavo Ste
vens studijos trio: A. Buntinai- 
tč, G. Staukas ir E. Stepanavi- 
eiūtė. Akompanavo' N. Kups-

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

K. P.

— Andrei Gromyka pirma
dienį Maskvoje tarėsi su Afga
nistano užsienio reikalų minis- 
teriu. Jie tarėsi apie rusų ka
riuomenės atšaukimų.

VANCE FUNERAL HOME

— Graikų premjeras susitarė 
taitė. Sudainavo keletą patrio-1 su Bulgarija už metų susitikti ir 
tinių dainelių ir'Sugiedojo Giur- tartis apie reikalą atmesti bran- 
Lonio Koktumą,. duolinių ginklų vartojimą Bal-

Iškilmės baigtos “God Bless kanuose.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

Nuo 1914 metų
Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ direktoriai

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū- 

Jums naudingi ir ateityje.

t 
,'ū

I 

'7
!

I
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Read label and follow
Tune 17. 19835 — Naujienos. Chicaso, 8. Ill

«

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

SCM« CHICAGO MOTOR CUT© TFrS OH

IXPRESSMY SRC/W6-

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

TeL 598-9400

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60631 

PHONE 254-4470

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

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

APGaO FT T"

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Į1 n A Įvyks b'iže’Jo 26 <1. šaulių na-
J H U į m tiese. Pradžia 2 vai. po^ pietų.

Narisi prašomi dalyvauti. Po 
p?navo muzikas Monigiraas Mo- s.jsjj ^nki.'iia bus vaiši s. V-ba 
tiekaitis. j

ALTo Cicero skyriaus pirm. Birželio piknikas visuom?- 
dr. B. Moiušicnė padėkojo vi-' nei Cedar Lake, Ind., rengiamas

Biižclio 12 d. Cicero lietuviai 
minėjo Sovietų Rusijos dramą 
lietuvių tautos naikinimą. Už 
žuvusius ir komunistų kankina
mus tautiečius šaulys kun. B.'.-ierrs dalyviams, kuriu, kad ir Gerojo Ganytojo namų vadovy- 
Rutkauskas atlaikė pamaldas ir karščiams ore esant, prisirinko 
pasakė pritaikinitą pamokslą, daug ir g: 
Mišių metu giedojo muziko An
tano Skridulio vadovaujamas Lazauskai- 
parapijos choras. Pamaldos bu- Juškevičius, Vytautas Račk ius- 
vo baigtos giesme “Apsaugok, 
Aukščiausias”. |

Po pamaldų ALTo Cicero sky- Į 
riaus pirm. dr. B. Motušien.ė ati
darė minėjimą parapijos salėje. 
Vadovaujant j. š. Augustinui 
Ašokliui buvo įneštos vėliavos. 
JAV ir Lietuvos himnus sugie
dojo (solistė Aldona Pankienė, 
akompanuojant Gailutei Saba
liauskaitei, M. Motiekaičio stu-l 
dijos mokinei, š. kun. B. Rut
kauskas sukalbėjo invokaciją. 
Šaulių pirm. Juozas Mikulis ir 
Tautos Fondo įgaliotinė A. Rep-Į 
šiene uždegė vilties liepsnelę. 
Studentai Palionis ir Pranskevi- 
čius padeklamavo Birutės Ke- 
mežaitės eilėrašti ’’Balsas iš Si
biro”. 

I
Tada buvo nepaprastai turi

ninga ir gilių minčių kun. Anso 
Trakio paskaita. Paskui inž. Sta-' 
sys Dubauskas perskaitė rezo-l 
liuciją ir peticiją JAV valdžios 
pareigūnams, senatoriams ir mū-' 
su kongresmanui, akcentuojant 
neteisėtus JAV valdininku veiks: ** I
mus bendradarbiaujant suSovie-; 
tų Rusijos agentais ir naudojant Hoffman 
įų patiektą medžiagą ieškant 1 
karo nusikaltėlių . j bjno - Paderewskio “Lenkišką
Meninei programos daliai va-' fantaziją”. Kompozitorius Pade- 

dovavo Sofija Palionienė. Solis-- rewskis tam koncerte dalyvavo 
tė Aldona Pankienė padainavo.’ ir labai gyrė jaunąją pianistę. 
Šiam minėjimui parinktas dai-, Jos techniką aukštai vertino ir 
nas: kapitono Šopagos — “Trem-1 - 
tinys” ir Pūkelevičiūtės — “Pa
skutinis birželis”, muzika Bu- 
driūno. ..Tada dvylikmetė Gai-j 
lutė Sabaliauskaitė puikiai pa-; 
skambino Bethoveno Sonatą, o' 
solistė Pankienė padainavo Mai- j 
ronio — Mylėk lietuvi, muzika. 
Šopagos ir Vaičaičio — “Kur ba- Į 
kūžė samanota”. Susirinkusieji; 
plojo net atsistoję ir solistė idar 
padainavo norvegų liaudies dai
ną “O, gimtinė”. Solistei akom- pusmetinis narių susirinkimas bų, kai kur nepaskirti pieno su-

bės, ruoš amas ateinantį sekma- 
jarbingų: dr. Trakienė, dienj. levo dieną. Vykstama 91, 

iš ALTo centro Pranevičius ir pankui II keliu iki miestelio, ta- 
pulk. J. Švedas, kpt.' da 133 gatve iki Cline, kuri eina 

pro Gerojo Ganytojo namus. Ne
turintiems kuo nuvažiuoti, bus 
pasamdytas autobusas. Į jį re
gistruotis tel. 436-1376.

— JAV LB (R) Cicero Apy- 
ir pasirašymas rezoliuci- linkės gegužinė - piknikas įvyks

kas, ponai Kačinskai ir dauge- 
i lis kitu, 
t 
• Minėjimas buvo baigtas “Lis-, 
tuva Brangi”, toliau sekė užkan- j 
džiai i 
jos, peticijos ir prašymo vysku-' š.m. birželio mėn. 19 d. 12 vai. 
pijai, kad šv. Antano parapijos dienos, Vyčių salėje, 2455 W. 
Ciceroje klebonu ir toliau liktų : 47lh Avė., (lliicagoje, Ill. Links- 
lietuvis. S. Paulauskas mins Gintaro orkestras. Visus

Į kviečiame atsilankyti. Valdyba 
I
1 — Varno Paminklui Statyti
Komiteto baigiamasis-apyskaiti-1 
nis posėdis šaukiamas penkta
dienį, birželio 17 d., 7 vai. vak., 
Čiurlionio Galerijos, Ine., patal
pose, 4038 Archer A ve.--Aukų | 
_____ _j yra baigtas. Visus 
aukų lapus prašoma baigti su-j 
grąžinti. į!:; į

Komiteto pirmininkas j

PAIEŠKOJIMAS

MIRĖ PIANISTĖ NADIA 
REISENBERG

Praeitą savaitę New Yorke mi- • 
rė Nadia Reisenberg, pianistė ir 
piano mokytoja. Jai buvo 73 
metai amžiaus. Ji buvo gimusi , pinamas 
Vilniuje ir pradėjo ten muzikos ' 
mokytis nuo šeštų metų. Pasi-į 
žymėjo dideliu talentu. Sulau
kus 9 metų 
Karališkąją 
grade. Ten 
žymus rusų 
Nikolajevas. Vėliau ji su šeima 
persikėlė 
Valstijas 
mokslus, 
mokytojų

RIAL 1 STAT I FOR SALS

*KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
t NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

.• NOTARIATAS • VERTIMAI.

KmmL ŽM»i — Pardavimui 
UAL ESTAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR fEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKRJTMATS- 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

MUTUAL federal savings 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

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

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA " 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

rinkėjai”.
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto latsUasą. 

Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 
garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

Vilniuje leidžiamas ideolo- 
Todėl dabar įsakyta rajonų^ ginis žurnalas Komunistas iš- 

] vadeivoms prižiūrėti, “kad kiek- 
i viena kaime gyvenanti darbi

ninko, kolūkiečio, tarnautojo 
šeima naudotųsi žemės ‘ sklypu, 
laikytų karves, kiaules, avis, 

' paukščius ir parduotų valstybei 
daugiau žemės ūkio produktų, 

: kad būtų teikiama pagalba įdir
bant žemę, nuimant derlių, re
alizuojant žemės ūkio produkci
ja”-

i Toliau nutarime sakoma: “Rei 
j kia užtikrinti, kad gyvulių au- 

Kolektyviniam žemės ūkiui gintojams būtų skiriamos gany
klos arčiau gyvenančių bei mies. 

Tarybos prezidiumas tolių ir ilgesniam laikui, teikia-

ji bu ve pasiųsta į
Konsistoriją Petro- 
ją mokine priėmė 
pianistas Leonidas* 1516 Swiff St, Hobard Ind

i 46342, paieškau gyvenanti L'SA 
į Jungtines Amerkos, Vytauta ROmaida Druskį. Ka' 
ir čia baigė muzikos >nors žinantieji> praš
Amerikoje vienu jos pranešti yir§ minė(u adresu . 
buvo garsusis Josef
Ji padarė savo pianis-

Juozas Navikas, gyvenantis

tės debiutą 1922 metais. Skam- Pavergtoj LietUVO]’
PAGALBOS ŠAUKSMAS

priėjus liepto galą, LTSR Aukš- 
liausios ’ __ _ _ _
priėmė nutarimą dėl žemės ūkio Į parama ruošiant pašarus. Są- 
produktų gamybos didinimo pri_' žiningai ir aktyviai, dirbantiems 
Vačiame sektoriuje, plečiant ,ga- visuomeninėj gamyboj ir suda- 
mybą gyventojų asmeniniuose 
pagalbiniuose ūkiuose, . «

Valdžia pastebėjo, ka,d viena-! 
me rajone ‘‘penktadalyje kiemu 

į, o ketvirtadalis 
’ gyventojų turinčių karves, ne

parduoda pieno. Daugelis supif-
- Lietuvių Tauragės klubo kimo.punktų yra toli nuo sody. būdu- valdžia tikisi kad

žymus rusų pianistas-kempozi-j 
torius Sergei Rachmaninovas.'I Vėliau ji koncertavo su visais 
didžiaisiais simfonijos orkestrais 
Amerikoj ir Europoj. A. V.

j me rajone per 
• [ nelaiko karvių.

rantiems su ūkiais padidintas 
I gyvulių auginimo ir pardavimo 
] sutartis skirti papildomus gany- 
' klų ir šienavimo plotus, teikti 
numatytas elngvatas, ieškoti 

i “naujų skatinimo formų, rūpin- 
i tis triušininkystės vystymu mo-

sklypininkai išgelbės subankru
tavusią kolektyvinę santvarką.* * *

KOVA SU ŠVENTAISIAIS

spausdino J. Aničo straipsnį 
“Stebuklai ir politika”, kuriame 
sakoma, jog pastaruoju laiku 
bažnyčiose per pamokslus buvo 
paskelbtas vyskupų ir vyskupi
jų raštas, kuriame akcentuota, 
kad Kazimieras “iškyla kaip gy
venimo švyturys katalikiškosios 
Lietuvos sūnums ir dukroms”. :

“Ultradešinieji lietuvių bur-j 
žuazinės emigracijos veikėjai ir 
jtj inspiruojami klerikaliniai ek
stremistai Lietuvoje siekia pa
naudoti Kazimierą antitarybi
niais tikslais 
čas.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mieg. 
Rūsys ir aukšta pastogė- Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

Gražiame žaliame 
MARQUETTE PARKE

D Ė M E S I/O
62-W METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilis
Liability apdraudimas penalai*- :

karna. Kreiptis:
A. LAURAITIS

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

u I

* * *
MINOS NEMUNO DUGNE
Tiesa pranešė, kad ties Sere

džiumi žemsiurbei gilinant Ne- 
muno vaga buvo rasta nuo karo 
likusi fugasinė mina. Ją paša
linus, tą pat dieną i žemsiurbės 
siurblį pateko antra mina.

Sakoma, kad tai buvo vokie
čių gamybos minos. Prieš ket
verius metus panaši mina buvo 
rasta gilinant Nemuno vaga ties 
Vilkija.

— sako J. Ani- < 2 aukštų 4 butų mūras ir 2 automo
bilių garažas. Apie S10,000 pajamų. 
Naujas gazo šildymas. Prašo $69,000.

J švarus 6 kambarių mūro namas. Tin- 
jka kiekvienam tvarkingam žmogui. 
I Yra garažas. Kaina $46,000.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St (Lith. Pl. Ct.) 

737.-7200 arba. 737-8534
/

SITUATION WANTED
Ieško Darbo

t

VIDURAMŽĖ MOTERIS ieško 1 arba 
2 vaikų virš 2 metų amžiaus vaikų da-: 

į botojos darbo.
Skambinti 776-1678

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. laiman Avenue

Chicago, it 50629
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brangenyMi
Pardavimai ir Taisymai 
2644 WMt StTMt 
Tat Republic 7-1941

JOHN GIBA1T1S
Advokatų įstaiga.

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

•' Sūez kanalo kasimas tęsėsi, 
nuo' 1859 iki 1869 metu. Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60631 T«I, YA 7-5980 .

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

KOVOS DĖL LIETUVOS 1

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 Tat d. 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knygs su legališkomū 
'ormomi*:

Knyga su formomis gauna, 
na 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 pai 

autorių: 6729 So. Campbell 
Ave.. Chicago. EL 60629.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomins gydy

tojo, Tiiuomenės veikėjo ir rašytojo atriminimui.

Dr. A. Gu.Men — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
rorirupiniin^ 18.00

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

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

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — SI.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

! KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)'
■1 * Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

—

ji
i

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI '

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

Motiry Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Miplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės prv 

šymai ir kitokie blankai.

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveli a ta Ir 
grožis. Kietais viršeliais  

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą jspūdžiaL Tik ____

Galime- taip pat užsakyti pašto, atsiuntus čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI pernuntimo išlaido m a.

B*. IAM CHICAGO, EC M4R

F2.08

M.00 
F3.00

PIRKITE JAV TAUPYMO 60 NU J

— Naujienos, Chicago, 8, IR Friday, June 17, 1983

FLEAS'TICKS!
Sergeants

S£NTRY* 7 
CUa & Tick CdUr

ADVOKATŲ DRAUGU A

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

M06 S. Kadzie Ava. 
Chicago, III. 60629

Tel.: 778-8000

b


