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ALTO VALDYBOS POSĖDIS
Amerikos Lietuviu Tarvbos 

valdyba birželio 17 d. turėjo 
savo posėdį Chicagoje, savo pa
talpose. Pirm. dr. K. -Šidlauskas 
papasakojo, kad Vašingtonan 
sukviesti pabaltiečių atstovai 
buvo vyriausybės pareigūnų pa
informuoti apie užsienio politi
kos aktualijas bei apie Centro 
Amerikos įtampas. Iškilus klau
simui, kad amerikiečiams, ypač 
užsienio tarnybose, svarbu mo
kėt idaugiau svetimų kalbų, dr. 
J. Genys pasiūlė, daugiau remti 
etninių grupių laikomas šešta
dienines mokyklas, kuriose sve
timos kalbos yra mokomos.

Pabaltiečiai dalyvavo iškilmė
se, prezidentui pasirašant Pa
baltijo valstybių laisvės dekla
raciją. Iš ALTo dalyvavo dr. K. 
Šidlauskas,, inž. Gr. Lazauskas, 
dr. J. Genys, M. Vaivadienė, Či
kagos ALTo pirm. K. Oksas, 
inž. V. Naudžius.

Dr. K. Šidlauskas painforma
vo ir apie sėkmingą krikščionių 
demokratų konferenciją,-kurią 
jis ALTo vardu pasveikino.

T. Blinstrubas pranešė apie 
savo pasitarimus ALTo reika
lais St. Petersburge, painforma
vo, kad jis pasakė ... sveikinimo 
kalbas krikščionių 'dei&pkratų 
bankete ibęr šyejitinąrT ddil. A. 
Varno paminklą. . '.'y d’

Dr. L. - Kriaučeliūnas papasa
kojo apie’ balandžio mėnesį sėk
mingai praėjusį visuomenės pą_- 
informavimą Specialių invest!; 
gacijų įstaigos keliamų bylų 
klausimu. Be to, pranešė apie 
birželio 22 d. šaukiamą Lietu
vių Tautiniuose namuose, Chi
cago) e, spaudos konferenciją 
Lietuyįų; teisėms, .ginti; komite
to^ reikalai s.

PASITARIMAS yAšINGTONE 
DĖL KELIAMŲ BYLŲ

Kirkland & Ellis teisių firma, 
taip sėkmingai pasireiškusi gi
nant L. Kairį ir imdamasi tos 
gynybos nemokamai, nors jai 
susidarė apie 700,000 dol. išlai
dų, dabar ryžosi talkinti orga
nizuojant pagalbą asmenims, 
kuriems keliamos bylos ryšium 
su nacių padarytais nusikalti
mais.

Pa-
Ja-

ARAFATAS NETEKO 
NAUJŲ POZICIJŲ

BEIRUTAS, Libanas. — 
lestiniečiai, nusiteikę prieš
sir Arafato nevykusią vadovybę, 
užėmė Palestinos Laisvinimo j 
Organizacijos laikytas aštuonias 
strategines poziciajs Bekos slė- į 
nio srityje. Prieš Arafatą nusi- j 
teikusiems palestiniečiams pa- j 
dėjo Sirijos tankai ir artilerija, ’ 
sako pranešimas iš Beiruto.

Buvo kalbama, kad Sirijos ‘ 
kariai padeda Arafato priešams, ? 
bet iki šiol tą parama nebuvo : 
tokia aiški, kokia ji buvo šį kar-; 
tą. Vyko sus’šaudymai keliose į 
vietose, bet tuojau atėjo paga-1-1 
bon Sirijos tankai ir privertė j 
Arafato šalininkus trauktis iš; 
strateginių pozicijų.

Puolimui vadovavo pats pulk. 
Saud Muša. Jis griežtai pasiprie
šino pačiam Arafatui. Muša tie
siai pasakė, kad Arafatas netin
ka palestinieičams vadovauti, 
nes jis perdavė izraelitams dide
lius ginklų sandėlius* 'o' pats 
anksčiau išvažiavo, negu be
ginkliai kariai.

Pulk. Muša prašė palestinie
čius, ^it^ą^čius J. Ągąfatui,

antra^enį prsftfėK^šjpšaūdyfi tas 
pozicijas. ’ artilėrija'.’" iri kulkom 
syaidliaferi;. . V

- "V i■ ' . ? -> ■ - ( ■ X

Oficialiai paskelbta, -kad pulk. 
Musai padeda Sirijos liaudies 
frontas Palestinai išlaisvinti: Bet 
žinovai tvirtina, kad tai-buvo re
guliari Sirijos kariuomenė. Jo
kie Sirijos liaudies fronto dali
niai ten neturi artilerijos..

Pulkininko Mūsos vyrai dabar 
perkerta vieškelį Beirutas - Da
maskas. Jų jėgos yra Mosana ir 
Maskeh srityse. Nėra ko stebė
tis, kad Arafatas jau nebenori 
vykti į Libaną.

— šeštadienį sen. Frank Sa
vickas, lietuviškų organizacijų 
padedamas, ruošia Marquette 
Parke Lietuviu Diena Lithua
nian Plaza Coulr (69-toje gat
vėje).

Tuo reikalu tos firmos būsti
nėje Vašingtone birželio 24 d. 
kviečiamas įvairių tautybių va
dovaujančių asmenų pasitari
mas. Iš lietuvių pakviesti LB 
pirm., dr. A. Butkus, Lietuvių 
teisėms ginti komiteto pirm. dr. 
A. Stankus ir narė R. Razgai- 
tienė, ALTo atstovas kun. Juo
zas Prunskis.

(ALTo informacija)

— Prokuroras R. Daley tvir
tina. kad Čikagos mokyklų ta
ryba visai nesirūpina gengių na- 
ri ųšalinimu iš mokyklų.

KALENDORfiLIS

Jasir Arafato jėgas baigia 
likviduoti pulk. Muša, ap

kaltinęs Arafatą visomis 
palestiniečių nelaimėmis.

Birželio 23: Zenonas, Vanda, 
Arvydas, Blinda, Gužutis. Undė.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:30.

OraS šiltis, vakarė pa Iii.

Prezidentas Ronald Reaganas Baltuose Rūmuose birželio 13 dieną pasirašo deklara
ciją, skelbiančią birželio 14-ąją Pabaltijo Tautų Laisvės Diena. Tą dieną Sovietų karo 
jėgos pradėjo Pabaltijo tautų veiklesnių žmonių areštus, o minėtų tautų atstovai pra
dėjo ruoštis atkakliai kovai prieš įsigrovusįrokUpantą. Baltųjų Rūmų rytinėje salėje 
buvo ap’e 200 lietuvių, latvių ir estų, kurie stebėjo prezidentą, pasakiusį kalbą, o vėliau 
pasirašantį deklaraciją. Šalia prezidentoĮ stovi Kongreso atstovai, kurie ėmėsi iniciaty- 
vos''pTavešti 'Pabaltijo Laisvės Dienasklaraciją Atstovų Rūmuose ir Senate. Jie 

atėjo kartu su prezidentu į salę.

VALENSA GAVO LEIDIMĄ 
^BSIMATYTI su POPIEŽIUMI

— LENKIJA IŠSIGELBĖS, JEIGU PAJĖGS VIENI 
KITAIS PASITIKĖTI, — PAREIŠKĖ POPIEŽIUS

DANCIGAS, Lenkija. — Le- 
šek Valensa, antradienį baigęs 
darbą laivų statybos ir taisymo 
dirbtuvėse, buvo pakviestas . į 
raštinę, kur jam buvo pasaky
ta, kad jis paleidžiamas iš dar
bo trim dienom su teise pasi
matyti su popiežiumi.

Žinia sukėlė džiaugsmo dar
ini dieną baigusių darbininkų 
tarpe. Jie apspito Valensą, jį 
sveikino ir jį išlydėjo.

Iš Dancigo autobusais nuvy
ko į Čenstachavą 700 vyrų, mo
terų ir didokas būrys jaunimo. 
Jie važiavo su dideliu plakatu, 
sakančiu apie sveikintojus iš 
Dancigo.

Didelė minia Nova Huto j

VROCLAVAS.— Lenkija gali 
išsigelbėti, jeigu ras būdą pasi- 

l tikėti vieni kitais, — antradienį 
ramiai pasakė popiežius.

Vroclavas yra stiprus Solida
rumo centras. Jaruzelskio vado
vaujami kariai ir policija nesi
kišo į Vroclavą, kad nekiltų be
reikalingų nesusipratimų. Lai
kui bėgant, Vroclave atsirado 
keli komunistai, bet anksčiau 
komunistų ten visai nebuvo.

Vroclavas yra gana didelis 
miestas ir jis yra svarbus 
pramonės centras. Solidarumo 
un’ja buvo vieninga ir stipri. 
Popiežius aiškiai pasakė, kad 
jis kalba stipriausiame Solida
rumo centre. Į Vroclavą suva
žiavo virš 200,00(1 lenkų pasi
tikti pop’ežių. Trečiadienį didelė 
minia suvažiavo į Novą Hutą.

Lenkų tauta turi gyventi 
pasitikėjimu ir viltimi. — pa
reiškė pop:ežius Vroclavo darbi
ninkams. Ne tiktai darbininkai, 
bet ir visi Lenkijos gyventojai 
labai plačiai komentuoja šią po
piežiaus mintį, pareikštą Vroc
lave.

Daugelis nesupranta, kaip jie 
gali pasitikėti Jaruzelskiu, ku
ris bendradarbiauja su Maskva. 
Jis anksčiau pasitikėjio Brežne
vu ir vykdė jo įsakymus, o da
bar bendradarbiauja su Andro
povu. Jeigu juo pasitiki Andro
povas, tai kaip gali juo pasiti
kėti lenkai?

Lenkai prieina išvados, kad 
Jaruzelskis turės pasitraukti, o 
priešakin atsistos kitas lenkų 
kariuomenės vadas.

Antradienį Valensa buvo pa
siryžęs vykti į Vroclavą, bet 
trečiadienį jis pakeitė savo nuo
monę. Jis ryžosi imli lėktuvą, 
kuris jį nuveš į Krokuvą. Jam 
brangiau kainuos, bet jis galės 
pamatyti popiežių.

Vroclave policija 
palaikė tvarką

Kaip į čenslachavą. taip ir į 
Vroclavą l>ei Novą Hutą lenkai 
važiavo iš įvairių apylinkių. Kad 
nebūtų susikimšimo, tai lenkai 
važiavo popiežiaus pasiklausyti 
ir pasveikinti tiktai į vieną vie
tą. Kas važiavo į Vrocalvą, tai 
nevažiavo į Krokuvą, ir t.l.

I
Kaip čenstachavoje, taip ir 

Vroclave bei Krokuvoje, tvarką 
palaikė lenkų policija. Ji nekrei
pė dėmesio į nešamas Solidaru
mo vėliavas ir nelietė komunis
tus įžeidžiančių plakatų, bet ra
miai pala’kė tvarką. Popiežių 
sveikinusieji lenkai visur klau
sė policijos ir neužblokavo susi
siekimo. Popiežius išskrenda 
penkiadienį. Manoma, kad tre
čiadienį jis galės priimti Lcšek 
Valensą.

— Čekoslovakijos policija ap
daužė jaunimą, kuris valdžios 
suruoštame susirinkime šūkavo

ASTRONAUTĖ SALLY RIDE ATLIK!
SUNKIAUSIA DARBA ERDVĖJE

PALEIDO VOKIEČIŲ PAGAMINTĄ SATELITĄ, LEIDO 
JAM KELIS KARTUS APSISUKTI IR VĖL ĮTRAUKĖ

HOUSTON, Texas.—Dr. Sally į 181 mylios orbitą, kaip jis 1 
Ride atliko patį sunkiausią dar- vo paleistas ir kaip vėliau 
bą šio skriejimo metu. Ji išban-1 visai nukrito tuos tūkstanč 
dė <50 pėdų ilgio kartis, kuriomis ( pėdų. Vokiečiai atidžiai sekė 

i turėjo užkabinti plūduriuojantį1 vo satelito žingsnius erdvė 
‘ 3,200 svarų satelitą, užkabinti jį į Jie, matyt, užmezgė su ; 
ir lengvai, jo nežalojant, įtrauk- J ryšius.

i ti i erdvėlaivio vidų. Tiktai da-. r- 3 lėlas sat,
bar daugelis astronautų ir šiaip |to i/(raukinio į vi

darbas. Dr. Ride įsakinėjo 
mand'eriui Crippen, kaip ir k 
privalo pasukti erdvėlaivį, 1 
užkabintų satelitą, o kai už 
bintas ir įtrauktas, tai reik 
išaiškinti, kodėl jis žymiai 
tesnis, negu erdvėlaivis. Susi

astronautais besidomintieji žrr.o 
nės suprato, ką reiškia astrofizi
kos daktarės laipsnis.

Dr. Ride turėjo baigti astro-
' fizikos mokslą. Baigti ne bet 
kaip, bet gerai. Be astrofizikės

i laipsnio, ji nebūtų gavusi tokių
'svarbių ir, atsakingų pareigų.' pinta, kad nekiltų gaisras.
Komandierius Crippen moka Erdvei tyrinėti įstaigos vi 

! gerai valdyti erdvėlaivį, bet apie ninkas gen. James A. Abraha 
i kitus dalykus jis ne taip gerai son pareiškė, kad šiandien gt 
■supranta. Tuo tarpu dr. Sally (atliktas pats svarbiausias š 
Ride parodė, kad ji sugebėjo misijos darbas. Dabar am 

•j paleisti 3,200 svarų, vokiečių ga- kiečiai žino, kad jie galės pa

Erdvei tyrinėti įstaigos vi

syti erdvėje satelitus. Bus į 
vo-vietą padėtas ir tas sateli 
kuris pernai spalio mėnesį b 
iškeltas, bet nepasirinko tir 
mos orbitos. Dabar galėsim' 
padėti į tinkamą orbitą.

Šis erdvėlaivio skriejin 
penki įgulos nariai ir į Kv; 
lein sala šeštadienį paleista 
keta sukėlė daug rūpesčių A 

Operacijos metu dr. Ride palai-1 ropovui. Jo rankos pradės s 
kė ryšiite su I loustono-stotimi,! riau drebėti.
pranešinėjo, ką astronautai erd-' -------------------
vėje darė, o-jeigu kuo suabejo- — Jeigu Sirija ncaLšauks 
jo, tai paklausė, kas toliau seka.: vo ginkluotų pajėgų iš Lib 
Klausinėti jai daug nereikėjo, I iki liepos pabaigos, tai Izra 

tikti su Andropovu, bet tuo tar- nes Įastrofizikė, labai gerai kariai grįš į Libaną. Grįžę
ž:nojo, kuris žingsnis gali būti' raelitai išvarytų ne tik pah 
naudingėsnis. i niečių likučius, bet ir Sir

Radijas trečiadienio ryte pra- karius.
nešė, kad astronautai paleido Į 
erdvėn vokiečių gamintą sate
litą. Aiškino, kaip satelitas bu- bet vis dėlto jis sutiko susi 
vo nuneštas iš 18.5 mylių orbitą su Lešek Valensa.

PRAŠNEKO APIE “PREZI
DENTŲ” SUSITIKIMĄ

MASKVA, Rusija. — Jurijus 
Andropovas bet kada galėtų su
sitikti su prez. -Reaganu, jeigu 
prez. Reaganaš būtų pasiruošęs 
susitikti, “Tass” agentūrai va
kar pare:škė Andrei Gromyka 
Sovietu užsienio reikalu ini- c 
nisteris.

Prez. Reaganas sutiktų susi-

mintą satelitą į nustatytą orbi
tą, sektiBŲęįdvėje ii vėliau leng
vomis ir lankstomomis kartimis 
pajėgė Satelitą įbraukti į vidų 
ir pritvirtinti, kad jis nesudužtų

' ir nesusigadintų,
Dr. Ridę pati viena nieko ne

darė, bėt sekė kiekvieną kito 
astronaQ^o daromą žingsnį, kad • 
jis būtų 'gerai ir laiku atliktas.

pu dar nesusitarta jokiu svar
besniu klausimu, tai ko prezi
dentams suvažiuoti?

Sekretorius Shultz jau anks
čiau pareiškė, kad galėtų susi
tikti, jeigu bet kuriuo svarbes
niu klausimu būtų prieita prie 
kokio susitarimo, bet tuo tarpu 
nesusitarta.

Galimas daiktas, kad Gromy- 
ka, patyręs apie šeštadienį pa
leistą raketą į Kvajalein salą, 
norėtų, kad prezidentas susitik
tu su Andropovu.

JAPONAI IŠVARĖ 
SOVIETŲ ŠNIPĄ

TOKIJO. Japonų vyriausy-, 
bė paskelbė Arkadijų Vinogra- 
dovą, pirmąjį Sovietų ambasa
dos sekretorių, nepageidaujamu' 
asmenimi. Japonai liepė II me
tų Vinogradovui tuojau išva
žiuoti iš Japonijos. Japonai yra 
kantrūs. Nuo Anlrooj Pasauli-j 
nio karo pabaigos jie neišsiuntė i 
nė vieno Sovietų tarnautojo, bet 
Vinogradovas visur lindo, tad 
vyriausybė turėjo reaguoti ir 
tylomrs liepė jam dingti iš Ja
ponijos.

Vinogradovas ilgai nelaukė.' 
Jis sėdo į pirmąjį Sovietų lėk
tuvą Japonijoj ir išskrido į 
Maskvą. Jis nenorėjo laukti, j 
kad japonų vyriausybė pradėtų 
kelti viešumon įvairius jo užsi
ėmimus.

— Lenkijos vidaus reikalų 
ministeris kritikavo popiežių už 
lenkams sakomas kiršinančias 
kalbas.

Popiežius labai iš va r
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Izraelis traukia savo jėgas iš Libano, o Sirijos 
kariai šalina palestiniečius, kad nekliudytų

Damasko susisiekimui su Beirutu. . x



“St»igia>.-as lUrish n< iju^ Internacionalas” — tok’a antgaive “Europos Lietuvis” įdėjo ilgesnę žinią į savo pirmą puslapį š.m. gegužės mėn. 27 d. Steigimo iniciatorius — Rusijos disidentas Vhdimir Bukcvsk j. Savaime aišku, kad čia kalbama apie rezistenciją komunizmui.. Pokarinių laikų būvyje, mes risi žinemė, daug įvairių, d dėlių ir mažų visuomeninių sambūrių organizavusį kovai prieš komunizmą; vieni jų t:k tautinės apimties, o gal ir tik politiškai partinės. kiti turi jo žy-{ miai platesnius siekius — kojoti prieš komunizmą tarptautinėje plotmėje. Pastarieji telkė žymius įvairių kraštų politinius' giau prilygstantį propagandos veikėjus, buv. valstybių vyrus J aparatą, kokį turi Kremlius ko

riai, košdami konferencijas, skelbdami skambias ir kovingas rezol'ucijas, veikė kažkaip pasaulio pakraščiuose, vaikščiojo kopdami pasaulio atbrailomis, čia kiek pakopdami, čia v-ėl nuslysdami. Kodėl? — Nes be paso (įsipijietinimo) į Kongrest Rūmus ar į White Hall gal ii: įeisi, bet nė vienos kambarių durys neatsivers.Šiandien gal jau ir būtų kitaip, kad ir nevisai kitaip, kaip mes norėtumėm, bet visgi kitaip, t.y. geriau, jeigu tie sambūriai būtų veikę darniau.Sėkmingai Vakarų rezistencinei kovai prieš komunizmą reikia turėti nė mažiau, nė dau-
ir pasakiniai pasižymėjusius mokslo žmones.Gana ilgo pokarinių laikotarpio bėgyje šie išdygę rezistenciniai sambūriai, be skirtumo — ar vieni, ar dideli, pagyvenę kurį laiką, vieni likvidavosi,'kiti išliko veiksmingi iki šiol.Trumpa pastaba dėl tų išlikusių ir dar tebeveikiančių. Jų yra ne vienas, bet keli. Jie veikia be reikiamo tarpusavio bendradarbiavimo; jie veikia tartum konkuruodami, tartum norėdami pasirodyti,: kuris iš šių rezistencinių sambūrių daugiausia nu- yeikia ir geriausia moka kojoti prieš komunizmą.Būtų.didelė klaida iš to padaryti išvadą, kad šie sambūriai nieko nenuveikia. Ne, jie daug nuveikia — išleidžia knygas, dalyvauja pasaulinėje spaudoje, ruošia tarptautines konferencijas, įtaigoja įvairių valstybių vyriausybių, vienas mažiau, kitas daugiau. Ir visgi, kad ir pripažįstant jiems šiuos didelius nuopelnus, manau, kad būtų labai protingas ir toks klausimas —ar šie rezistenciniai sambūriai Vakarų Europoje nebūtų nuveikę žymiai daugiau, jeigu būtų veikę reikiamai glaudžiai ben dradarbiau  jant ?Žinoma, kad būtų žymiai daugiau;-bet ir tai dar toli gražu nepakankamai, kad atsvėrus koncentruotą Kremliaus propagandą, varomą prieš Vakarus. Tam reikia'dar kažko.Maža -to. yeikiąąt kalbamiems sambūriams ątsldrai, kiekvienam iš jų pasisekė gauti “aš- m,ens liudijimą”, bet nė viena Vakarų valstybė nė vienam tokiam sambūriui neišdavė “pilnateisio paso”. Visi šie sambū-

M. Stankūnienė. Balandis

tu 
k * t’

*
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lų siekimas”. (Tokiu būdu, visi įrodymai, nors ir teisingiausi būtų, nuo šalkauskininkų atsitrenkia kaip I žirniai nuo sienos, nes kas jiems nenaudinga — atmetama be jokių skrupulų. Todėl nenuostabu, kad melo ir demagogijos paskleisti kaltinimai tebekartojasi ir tremtyje, bet jie tik skleidžiami gražioje ir sau pritaikomoje panegirikos formoje:“Kaip naujas raugas, ateitininkai formavo, skaidrino, kėlė tautos gyvenimą ir lygino kitų srovių aštrius pąsireisfetaMS, Tie aštrieji kampai tausot ■ta^s:Į ateistinis marksizmas ir-’ljEtišriri manybė, nalizmas mas”.Atseit,Yla tiek toli į tarptautinius vandenis yra nuplaukęs, jogei pralenkia net savo buvusį mokytoją. Profesorius Šalkauskis, begyvendamas sulenkėjusios motinos įkvėptoje lenkiškoje dvasioje ir rusų panslavistų įtakoje! — Solovjovo, Čadajavo, Dostojevskio, Tomiakovo ir kitų, skelbusių, jogei merdinti Europa te-

neopagoniškas nacio ir laicistinis humanizšalkauskininkaš kun.
vai su Vakarais.Ginkluotai rezistencijai prieš komunizmą Vakarai turi seną gerą organizaciją NATO. Kaip tik todėl, kad ji pajėgi ir veiksminga. Kremlius net nemėgina NATO pajėgumą saviems siekiams bandyti. Kremlius visuo-j met sumaniai mokėdavo apeiti į Faktai apie lietuviu tautos nelaimes N Al O, ar tai pavergdamas Ku-1 bą, ar tai Angolą, ar tai Afganistaną, ar tai kitas valstybes. Visas paruošiamasis darbas siekiamam įvykiui buvo Kremliaus puikiai suorkestruotos ir sugrotos propagandos nuopelnas ir vaisius. Komunistinės propagandos Kremliaus ištobulinta O'-ganizacija lengvai nugali visas Vakarų esamas rezistencines užtvaras.Iš to savaime peršasi tik viena išvada — panašiai NATO Vakarai turi turėti propaganda j se su savaisiais. Prisiminkime nės rezistencijos ir puolimo or-j tik vyskupą Baranauską: kol jis ganizaciją, nemažiau tobulą ir buvo eilinis kunigas, buvo gilus veiksmingą, kokią turi Krem- patriotas, bet gavus vyskupo žiebus. Tik tokia organizacija tu-, dą, lenkų dvasinė vyriausybė rėš visur galiojantį pasą; galės] pavertė jį Rietuvių lenkintoju lankytis White Hall ir Kongreso Rūmų kabinetuose, veikli atsakingai ir planingai.Ar toks žada būti V. Butkov- skio organizuojamas Rezistencijos Internacionalas?Jeigu toks, tai mums, lietuviams, labai svarbu jau dabar dalyvauti visuose paruošiamuose darbuose. Vladimir Bukovskij yra šių dienų rimčiausias rusų disidentas Vakaruose. Jis, priešingai Solženicynui, ynra vakarietiško demokratiško galvojimo visuomeninis veikėjas, politikas ir mokslininkas.Konservatoriams valdant Vak. Vokietiją, D. Britaniją ir JAV, o Andropovui — Sovietus, ma-

Gerb. A. D. Kizlys Kizlaitis knygelės “Kas žlugdė ir žlugdo lietuvių tautą” pratarmėje rašo:‘’žvelgiant Į lietuvių visuomeninį gyvenLmą, dažnai tenka pastebėti lietu;vių dvasiškių ir pasauliečių tarpe vergystės, nutautėjimo, uolaus pataikavimo, men kystės apraiškas santykiuose su svetimaisiais ir dideles ambicijas, neklaidingumo, šaltos arogancijos ir v.adizmo santykiuo-

praeities klastojimu, vieniemsti ir apie šalkauskininkus, atei- į svetimų primestos Lietuvos įlieti ninku vado prof. dr. St. Šal- kinimo sampratos, o kitiems — kauskio pasekėjus. Betgi, į viešumą iškelti jų,darbelius, juos išryškinti — netaip jau lengva ir patogu, ir beveik neįmanoma neužkliuvus pačio Šalkauskio ir jo paskelbtų idėjų. Tokių minčių priedangoje drįsti viešumoje pasirodyti -----  neįprastai pavojinga, kadangi katalikiškos srovės kai kurių veikėjų Šalkauskis užkeltas ant šventųjų1 pakopos. Taip padaryta ir tebedaroma neatsižvelgiant, jogei jis ne tik šventuoju, bet ir kandidatu į tą “šventųjų luomą” niekad nebuvo pristatytas, žodžiu,, šalkauskininkai, save iškeldami, Šalkauskį dirbtinai yra padarę ir tebelaiko neliešiamu tabu, kurį nė pagal jų pažiūras apibū-' dinti nedaleidžiama — nevalia, nes tai būtų nusikaltimas prieš pačią “dangaus karalystę”, nežiūrint, kad Vatikanas šiandieną net kelias dešimtis šventųjų, pateptų neklystančių popiežių, yra jau nukėlęs nuo šventųjų pakopos ir išmetęs Į “žemiškąjį šiukšlyną”“Kadangi šalkauskininkai fanatiškai tiki Į savo mokytojo S. Šalkauskio mokslą — laiko jį nekintamu, t. y. dievišku, net maldas sukūrę apie S. Šalkauskį meldžiasi”, todėl aišku, kad toks jų fanatizmas derinasi su lietu-, rijų tautos menjkjin.imu ir jos 
jniiniiiiiiiniiiimniiiiiiininiiiiiiiinnžiiiniiii  imu mni niiiiiiiiinniiiiiii imiiiiiu-.

per bažnyčią. Paveldėtoji iš tėvų vergo dvasia nugalėjo visas teigiamas jo būdo ypatybes. Tokių ir dabar yra vsa eilė, ku- liems svetimųjų teikiami rangai, spalvos, blizgučiai užslopino IV- tojo Dievo Įsakymo nuostatus”.Neką daugiau galima pasaky
hau, Bukovskis negąĮėjo,parinkti tinkamesnio laike pasaulinio Rezistencinio Internaiconalo sumanymui vykdyti. Be to, sąvoka “sovietinis impėrializmas” pradeda būti vis daugiau suprantamesnė ir artimesnė Vakarams. <Stasys Kuzminskas 5 (Iš Europos Lietuvio)^

nepajėgiant atsipalaidoti nuo galinti atsinaujinti tik pasisavi-
žvelgiant per siaurą partiškumo prizmę. Ir nenuostabu, nes to juos— išmokė jų ‘‘dieviškasis” vadas dar nepriklausomybės laikais. Štai:“Šitame liguistame mūsų visuomenės stovyje mums katalikams tenka nepavydėtina posūnių rietą. Tarp kitko, dėl šitos priežasties ir šis mūsų kongresas negali būti toks, kokiu jį pageidautų matyti Ateitininkų F-cijos vadovybė, Jiems; kas verčiasi prievarta, uzurpacija, išnaudojimu ir skriaudomis,’ yra nepakenčiamas laisvas katalikų išsivysty mas, viešas jų pasireiškimas ir atviras apaštalavimas reehristi- anizuotame, su pagonėj usi am emūsų pasaulyje.'' Todėl' -mūsų , priešų padaryta viskas, ^aff'mėsi negalėtume pagal savo ’pajėgas išsiplėsti, tinkamai pasireikšti ir parodyti katalikiškąjį savo veidą plačiajai publikai: mes esame suspausti nepatogiose sąlygose, mes esame nustumti į užkampius, mes esame klastos ir gudrvbiu auka”.’Šitokios ir kitokios šajkauski-; ninku į šventenybę nukelto vardo “tezės” pasidarė nekintamomis, nes fanatiškai ir griežtai laikantis tik savojo kredo, jokie kad ir tikriausi argumentai, kaip gyvenimas rodo, negali ir negalės juos Įtikinti, nors jie ir sakosi, kad jiems “visada persvėrė tiesos, gėrio ir grožio idea- »

nusi tvirtą ir nesugędusią rusų ••kultūros religinę galią, smerkdamas tautiškumą ir tuometinį Lietuvoje esantį valdymo būdą, tematė lietuvių tautą pagonišku- me atsilikusią; Šalkauskis todėl ir ragino neužsidaryti siaurame nacionalizme, bet prisiimti universalią katalikišką pasaulėžiū- rą? nes tik per ją tegalima įsigyti ir Įsisavinti’’ vispusišką kūl-' turą. Gi kun. St. Yla, .tremtyje gyvendamas ir jau iš’ tolo žvelgdamas į okupuotos Lietuvos praeiti, temato joje buvus

tik pagonišką nacionalizmą, o humanizmą — tik laicistinį.Žinotina dar ir tai, kad tuo* met caristinėje Rusijoje skleidėsi ne tik solovjovinės panslavism tų idėjos, taip stipriai sužavėju-. sios Maskvos universiteto studentą St. Šalkauskį, tesivadinusį ir pasirašinėjusi Szalkowski. bet ir grynai Evangelija paremtos religinės tiesos, kurias skleidė lietuvišką^ kilmę turįs rašytojas grafasi Levas Tolstojuj (1828—1910).' Priešingai pansla- vistiškai nusiteikusiems rusofb tams, Tolstojus skelbė, kad tik Evangelijos tjesos tegali sustiprinti tautą, valstybę ir bažnyčią c- per tai —iripatį ateistiškai nusiteikusį žmogų. Pasak Tolstojaus, tik Evąngelijos tiesos te gali išugdyti kultūringą, teisi n gą ir dorą Dievo tvarinį — varg dieni žmogų. Betgi, studentą: ir vėliąū jau diplomuotas teisininkas Šalkauskis nesusižavėji Tolstojaus‘idėjomis, bet papsla vistiškai nusiteikusio Solovjov filosofija, kurios neatsižadėjo i Lietuvos Vytauto Didžiojo uni versitete profesoriaudamas, lie tuviškąjį jaunimą auklėdama: Jam Katalikų - Bažnyčios tarp tautiniai reikalavimai buvo ar timesnis prie širdies, nors ir pla toniškai Solovjovo filosofija at miešti. Ir tokios platoniškai šb lovjovinės mintys, praskieste dar aristotelinėmis, bet nepri menant Evangelijos tiesų, sklei džiasi beveik per visus leidini “Ateitininkų ideologija” pusk p>ius. V. P. Uluntaiįi

« Pats seniausias parlamen tas pasaulyje yra Icelande, įstei . tas 930 metais.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLĄ —i atlieka* kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
i < < . darbus dirba. ? ' 4

^71 ' . ‘ ' '■ ' __ __
r SLA — išmokėjo daugiau kaip'AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

r"’' -v 1 apdraudų savo nariams. < r
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 TaupojnaJa apdrauda — Endowment 

>Insurance, kuri ypač;naudinga jaunimui, siekiančiam 
. aukštojo mokslo it jiį gyvenimo pradžiąL

■ SLA—yaikūs apdraudžia-pigia terminuota apdtaudat už
;: ' į/ $1,000 apdraudės sumą temoka tik $3.00 metams;

SLA—kuopų- yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,

* jie Jums mielai pagelbės į-SLA įsirašyti.
' ' - -' GaHte kreiptis .ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y.100Q1 

Tel. (212) 563-2210
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 :W. 69th St., Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-

vertimui

3 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, Junė S3, 1983

'• LITeKATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 
IS54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, VIn* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir I 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašuboa, A. Rūkštelės Ir A, Vara' 
kūrybos poveikslais, 365 puti, knyga kainuoja tik £3.

DAINŲ šVJKNTftS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn 
tfnių šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminta ai apie data 
šventes bei jų’ istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojaa 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauw. 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Eta 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf>

įdomiai paraiyta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis | 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys fliustruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžiu pavadintas\!r jų vertiniai | vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje S35 puri. knygoje yra Rytprūsių Umėlapia Kaina M.

> K4 LAUKIS L1MX, raiytojoa Petronėlės Orintaifėa aW 
m luinai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprft Lietuvoje Ir pb 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui

'® JULIUS JANONIS, poetą® Ir revoliucionierius, nesupta 
!ai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik n< 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir p« 
aiją. Dabar būtų jį galim* pavadinti kovotoju ui žmogaus teises 
Knyga yra didelio ferma to, 265 puslapių, kainuoja ęfl.

-------- - -------------------------------------------------------------------- J-----------------------------------------------------------------------------------------

GIFT PARCEL^ TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS <4 TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2787Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.Maistas iš Europos sandėlių.
’ MARIJA NOREIKIENĖ

2737
50 metų studijavęs, kaip

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsYkartu su' ktm. Jaunium ir pro^. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbiniiikūs, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius 

!r patarė mums toliau studijuoti.
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Kitoj pusėj pasaulio stovi pavydžia ranka ir tuo pačiu me- kristalinis indas. Jis stovi ant Rusijos žemės... Jis stovi tiesus, tu pavaizdavo, tarytum netekusi pusiausvyros. JI virto ant žė-

pri- Tai' ap-' šu

aukštis, ilgas ir plonas. Taip yra - mės ir su ja kartu dalis karolių, sukurtas tas nuostabus indas...Jeigu kas jį paliestų, susižeistų ne t'k savo pirštus, bet ir visą S3\ o kūną, ir savo gyvybę. Kai saulės spinduliai krinta ant to indo ir atsispindti nuo jo, jie pavirsta kalėjimo grotomis ir laiko k:i‘::linį indą nelaisvėje.Tame kristaliniame inde pilta gyvo, raudono .-kyščio. Lietuva. Tas skystis teka link ir aplink indo sienas,varžytas, nelaisvas. Kristalinės sienos neleidžia raudonam skysčiui prasiskverbti j laisvę, pamatyti pasaulį. Sienos yra aukštos, sienos yra slidžios. Tačiau tas ^skystis vis mėgina, nors po daugelio bandymų suprato, kad vienintelis kelias iš indo yra per viršų: tik dvasios sparnais tegalima pakilti į laisvą padangę.Tačiau gal vieną dieną pakils didelis vėjas, stipri didžiulė banga ir susiūbuos kristalinis indas. Siūbuos ir kris, ir suduš i milijonus gabalėlių. Neliks varžančio indo, bet nuostabusis skystis pasiliks, susijungs į vieną galingą upę ir bėgs, tekės į laisvą pasaulį... ' * ' # *PERLŲ KAROLIAIKristina buvo laiminga,charakteris buvo švelnus, kaip -.vasaros diena. Linksmumas iš jos spinduliavo į kitus * žmones.. Meilė žmonėms gyveno jos krū-’ tinėje. Jeigu kam ko nors reiškėjo, ji atidavė viską, ką tik turėjo. Ji buvo gabi: viską taip greitai suprasti galėjo, kaip k'a-• tė gali pagauti pelytę. Tačiau “jos linksmumas, supratimas ir.gabumai buvo atimti iš jos tą dieną, kai ji dėvėjo perlų karolius.

nubiro į dulkes.Viši pavyduoliai prisiartino prie Kristinos ir ją apsiautė, kaip liepsnos apsiaučia deganti namą. Jų pikti nuodingi židžiai krito tiesiai į Kristinos širdį:— Mums nusibodo tavo nuolatinis linksmumas, tavo gabu-1 mai ir supratimas. Tu mums esi per gera Tu mums netinki!Tuomet visi nusisuko ir nuėjo šalin, palikdami Kristiną vieną su sutraukytais karoliais. Nuo jos kaklo nukrito trys balti perlai ir nuriedėjo žeme. Su jais kartu krito žemėn Kristinos linksmumas, gabumai ir supratimas...Pavydas gali viską sunaikinti. Kristina jau buvo nebe ta pati. Švelnus perlų vėrinys nukrito ant šaligatvio ir nuriedėjo į jo plyšius. Žmonių kojos sumindė juos ir jie sutrūkinėjo į mažus gabalėlius. Perlų likučiai buvo nušluoti nuo šaligatvio ir niekas negalėjo jų surasti... Kadangi pavydas gyvena mūsų pasaulyje, Kristinos švelnieji perlai ir jos' linksmumas nesugrąžinamai pranyko...
Lisa Karctityte. VII kl.(Ateities Spinduliai)Jos

Tą dieną Kristina atėjo i mokyklą su nauja grandinėle, am kurios buvo pakabinti trys balti perlai. Ši grandinėlė buvo tarytum pačios Kristinos dalelė: perlai buvo švelnūs ir gražūs, kaip ir jos pačios linksmumas, supratimas ir gabumas.Visi netruko pastebėti jos karolius, ir žmonių akyse suspindo pavydo didėliai daugiau karoliaiVienagrupė apstojo Kristiną. Jie norėjo sunaikinti perlinius karolius, nes jų krūtinėse kerojo pavydas. Viena mergaitė priėjo prie Kristinos ir pasakė, kad jai karoliai labai patinka. Ji palietė karolių perlus savo karšta,

MANO GIMTINĖ LIETUVAPrie ąžuolų senų, senų Tr^jūiiiįiTupių mėlynų — Mano gimtinė Lietuva > Labai sena, sena, sefia.Mano gimtinei Lietuvai Teskamba muzika šyeįni,. Tešviečia saulės spinduliai į.) Tik jai vienai, tik jai-vięnai.Nuo priešų Lietuvą brangiausią Mes ginsim; kol būsim gyvi.Tegu išnyksta jie prakeikti Visiems laikams visi, visi.
G. Diavaraitė (Vas. 16 gimnaz. mokinė)

MEET THE CHALLENGE]

spindulėliai. Tie spin- smigo į karolius. Juo žmonės pavydėjo, juo gražiau atrodė.nedidelė pavyduolių
SERVE WITH PRIDE IN THE NATIONAL GUARD

It’s Easy.

Creamy Blue Cheese Mold 
Is Party PerfectJ

The best party ideas are This Blue Cheese Mold 
rich In flavor, look Iik£ they meets artt those qualifications, 
took hours to prepare and can Evaporated milk makes it 
be made m advance with creamy smooth — easy

Jminute attention. spread o® cracker? weScc

' “"m; Šileikis ŪKIO DARBAI

saip stengėsi pakelti valstiečiųlėjo. Vysk. M. Valančius buvo garbingas, susipratęs lietuvis. Jis parodė visai tautai, kaip reikia kovoti už lietuvybės išsilai-
rJŲ VMiANČIUS - TAUTOS

ninę lietuvišką mokyklą. Nors 
ji džiaugėsi gyvenimu Ameriko
je, bet jos mintys dažnai skrido
atgal į Lietuvą.Gražinos mintys vėl grįžta prie Motinos dienos.— Aš nupirksiu mamytei gražią, raudoną rožę, kuri simbolizuos meilę, — pagalvojo ji. Pasienis savo piniginę ir nuėjo į gėlių parduotuvę, kuri buvo netoli namų. Ten Gražina nupirko didelę, raudoną rožę ir padėjo ją saugioje vietoje, kad.grįžusi iš darbo mamytė nepamatytų.Motinos dienos rytą Gražina sustabdė mamytę tarpduryje ir tarė: :— Sveikinu tave, brangi mamyte, Motinos dienos proga. Lin kiu daug sveikatos ir laimės gyvenime. Prašau priimti šią rožę, kaip meilės simbolį. Norėjau tau nupirkti gražesnę dovaną, bet neturėjau pakankamai pinigų.Mamytė ją pabučiavo.— Ačiū tau, mažyte, bet man ta rožė labai didelė dovana. Prisimink, kad tu esi mano didžiausias džiaugsmas, o geriausia dovana man yra geri' tavo pažymiai ir geras elgesys.Vėliau jos abi nuėjo į bažnyčią išklausyti šventų Mišių. Grįžusios namo, Mbtinos dieną praleido kartu, prisimindamos, kaip gražiai tą šventę praleisdavo kartu su tėvu.

Vida Brazaitytė, VI kl.
VASAROS MIRTISMažiukas, pilkas paukščiukas skrido lengvai ir’ pritūpė mirštančiame medyje. Tas medis buvo mirštantišrjo nesveiki lapai

Vyskupas Motiejus.’ Valančius dimo laikotarpis, vysk. M. Va- - buvo svarbus žmogus . Lietuvai, lančius suorganizavo knygų didelis, švietėjas ir, rašytojas. Jisl spausdinimą Prūsuose ir taip pat gimė 1801 nu Telšių apskrity- platų knygnešių tinklą, kad tos je, Žemaitijoje. Jis buvo kilęs knygos pasiektų kiekvieną lie- iš: paprastų kaimo žmonių, todėl tuvį skaitytoją ir skleistų švie- gerai suprato tokių žmonių rū- Į są visuose Lietuvos užkampiuo- pesčius ir reikalus. Vyskupau- se. damas rūpinosi ne ūk bažnyčios, ’bet ir lietuvybės reikalais. Savo raštais mokė žmones dorumo, j blaivumo, teisingumo. Valančius! steigė mokyklas ir rūpinosi švie.? timir. ■ v •
Dana Didžbalytė, VIII kl.Motiejus Valančius buvo vienas iš didžiausių tuolaikinių rezistencinės kovos vadų. Jis buvo rašytojas ir blaivybės sklei- dėjjas, kuris rūpinosi švietimoVysk. Valančių galime vadinti Į .reikalais. Kai rusų valdžia už- lietuviškosios prozos tėvu. J

Beatričė S^uronaitė, VIII kl.Vysk. Valančius visą gyvenimą buvo artimas paprastiems kaimo žmonėms. Paprastai vyskupai išpažinčių neklausydavo, o jis piielai išpažinčių klausydavo, su savimi turėdamas rankšluostį. Valančius pirma nuvalydavo vaikų “varvančias'’ nosis, o tik tuomet klausydavosi jų padarytų nuodėmių.Apie vysk. Valančių yra daug pasakojimų užsilikę. Kartais

būvį moksle ir gyvenime. Tuo buvo raudonos spalvos, i Raudo- būdu jis Lietuvos kraštui daug sP--va kalbėjo^Spiė mirtį, ----  11 - 1 apie išėjimą iš pasaulio^ Medžio ■šakos buvo sausos, susįfaukšlė- jusios ir suskilusios.Gyvas, pilkas paukščiukas ieškojo medyje pasislėpti nuo-šalčio, nuo žudančio vėjo. Jo plunksnelės drebėjo, krutėjo iš .baimės. Jis nenorėjo mirti.: Saulė buvo šviesi. Ji buvo aukštai danguje, stipriausiame savo jėgos momente. Tačiau saulė neleido šilumos. Ji davė gyvybę tik tiems, kurie buvo-nesveiki ir mirštantys.Paukščiukas buvo patenkintas. Saulė ir jam davė savo šilumos.

,gero padarė.
Tomas Paulikaz, VIII kl.

MOTINOS DŽIAUGSMASBuvo graži ir saulėta diena prieš Motinos dieną. Gražina sėdėjo prie lango ir stebėjo mažus paukščiukus, skrajojančius žyd-: ribje padangėje. Ji norėjo nupirkti savo mamai'gražią dovaną Motinos dienos proga, bet neturėjo pakankamai pinigų, o mamytės nedrįso prašyti. Gražina prisiminė, k.aip Lietuvoje švęsdavo tą Tėikštningą šventę. Tuomet dar 'ir tėvelis buvo gyvas.

J

Joj darė mokyklas, jis ragino žmo- ;unku pasakyti, kur yra tik- pa- grdžmiai rastai yra pirmoji tik-{-nes mokyti vaikus slaptai. Kai. sakojimas, kur teisybė. Sakoma, roji proza lietuvių literatūroje. 1864 m. rusai uždraudė spau Jis rašė paprasta, šnekamąja žmonių ' kalba, M. Valančiaus proza yra turtinga dailiosios be- ' letristikos vaizdais,' gyva dialogais-. Jis buvo pavyzdys vėles- i niėrns realistams,’kurie mokėsi ■ iš Valančiaus stiliaus ir kalbosl 1 turtingumo. Kadangi jo laikaisi prasidėjo baisusis Spaudos drau-
I

kad Valančius, suorganizavęs dinti knygas lotyniškomis raidė- knygnešius ir žinodamas, kad mis, Valančius organizavo knyg- • pagautus su knygomis rusai žiau nešins, kurie knygas ir platino Lietuvoje. Valančius pats parašė daug knygų. .. -----  --------------- —  JO-----Jis nenorėjo, kad žmonės skai- ’ persekiotojas) lošė kortomis, M tytų iš naujų, rusiškomis raidė- Valančius leido jam laimėti ir mis knygų. Konfiskuotas knygas jis slaptai sudegindavo, o žmonėms įduodavo skaityti lie-

— o— — —gabeno per sieną/ riai baudė, kartą su Muravjovu (jis uždraudė spaudą Lietuvoje ir buvo didžiausias knygnešių
užmojo, kad netrukus 7 kunigai bus išsiųsti i Sibirą. Tuo- O v 4. 4.met Valančius pasiūlė su Mų-

Tai atsitiko prieš daugelį, me- j -Medis’ nuc saulės paleisto gerumų. Rusai pradėjo peršekioti' mo, gavo naujos jėgos. Jo šak- Gražinos tėvelį dėl bereikalingų nys truputį sustiprėjo, bet mirš- priežasčių. Gražinos seneliš bu- j dantys lapai po vienas kito kri- cvo Lietuvos partizanas II-jame to žemėn. Saulė keliavo dangu- Pasaulmiame kare ir po jo. JiS | mi ir pagaliau jos stiprumas nusileido vakaruose.— Pasilik, duok man stiprybės gyventi šitame šaltyje. ■ — čiulbėjo paukštis saulei.— Duok man gyvenimą. Grąžink man laiką, duok dar pagyventi, — šnabždėjo mirdami rau-

su savo draugais partizanais kai-1Kauno mieste. Komunistai sužinoję norėjo žiauriai nubausti partizanus, bet. nepagavo, nes jėms. pavyko pabėgti į Vakarų Europą.
toast. While elegant 
out ola rinfc mold, you might 
try chUling the mixture m 1 
cročk fbrtunety.

The flavor sUr k crumbled 
blve- Cleese, accented ’ Uy i 
combination of mayonnake, 
chili sauce and lemon juice. 
Evaporated milk helps blend 
the flavors together and adda 
the superior texture.

If you usually think of 
evaporated milk only f6r pies 
and candies, this recipe will 
illustrate- how versatile the 
product can be. For soups 
and chowders, sauces and 
gravies, casseroles and meat 
loaves, evaporated milk kept 
on the shelf can add cream
iness and richness to so many 
dishes/

Blue Cheese Mold
2' envelopes unflavored 

fėlatfir * - '
1/2 cup water

1; tablespoon sugar 
1 1/2* cups rrfayonnar^e 

2/8 cup chili sauce 
1/^ etip 4emon juice
\ tall cafi (13 fl. oz.) 

TTŽTEtaporatcd Milk 
1/2 cup crtunblėd ble* 

¥ chee»e
1/2 eup finely chopped 

celery"*'
Sprinkle gelatin over water 

in small saucepan. Stir in 
sugar. iHeal over* Jow- 
dhaelvpd. puyoD-
naise, chill sauce, lenoon. juice, 
celattn and- evaporated* milk. 
B4*V until smooths Mr fa 
blue cheese and celery. Pour? 
into' oiled 6-eup ring mold. 
Chui until firm. Makes 6 to 
8 j

tuviškas knygas, lotyniškomis raidėmis. Nežiūrint, kad rusai 'žmones bausdavo už lietuvišką spaudą, Valančiaus idėjos įsiga-
ravjovu dėl kunigų kortomis lošti. Šį kartą vyskupas laimėje :r visi kunigai buvo paleisti.Vysk. Motiejus Valančius vi-TĖVYNĖS ILGESYS

Už miškų, už slėnių, už šalių devynių, 
Aš ilgiuosi tavęs — palaimi, mylima. 
Rytmetinės dainos, burtų žodžių švelnių, 
Vienuma man klaiki, — sušvytėk tolume! .

Kas man miestai, kalnai, žemės grožis trapus?
Mano mintys toli, kur bijūnai žali:
Ar žvaigždė užsidegs, ar vėjelis papūs — 
Akys ieško tavęs debesėlių kely.

Šviesialangė seklyčia, darželis, linai.
Juostų raštai — sapnai kūdikystės šalies: 
Tokia laimė gili, kaip dangus mėlyna — 
Niekas saulės širdin tiek jaunon neįlies.

Karalienė sapnų, Rymastelio sesuo.
Su gyvybe mana, šventadienė malda;
Su tavim dargią naktį klaikiausią — šviesu, 
Spinduliais burdama, tu kančias numaldai.

Užu saulę gražesnė, už žydrio dąusus,
Tu it vaiką mane per pasaulį, vedi;
Tavo meilė — pabirus aušrinių, šviesa —
Dega žiedu paparčio, nugrimzdus širdy.

B. Rutkūnas

Lietuvoje persekiojimai didėjo, o žmonių skaičius mažėjo. P ei sekiojo ir Gražinos tėvelį. Komunistai norėjo, kad jis išduotų partizanų veiklą, bet jis įeišdavė, ir buvo išvežtas į Si _irą, į sunkiųjų aaibų stovyklą. Gražina su mamyte pasiliko gyventi Lietuvoje. Joms teko daug vargo patirti. Gražina daž- lai rašydavo savo tėveliui į Sibirą ir vis laukė, kada jis grįš lamo, kada vėi gyvens ir džiaug-- is kanu. Deja, tėvelio ji nebesulaukė. Jis, darbų ir vargo iškankintas, mirė Sibire. Mamos | ir Gražinos gyvenimas pasidarė lar liūdnesnis.Vėliau po didelių pastangų mamytės jaunesnioji sesuo atsi-j kvietė jas j Ameriką. Teta Ma-i ytė surado joms butą ir mamai laibą. Gražina pradėjo lankyti kasdieninę anglišką ir šeštadie-

(Nukelta į 5 psl.)
ENERGY'Wise ;

i Oręantza ear poota t* 
uvi gaaolbn*.*

i Deni • Bom Lnurf

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. DčpcrldAbty. Try it tonight. 
You'll like the -relief in the morning.
Chocolated orf^nš,Ex-Lax is 
“The OwrnififcWinder7 rC X

Read label and foHov 
directions.

Inc., KQ
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Gal verta prisiminti tą posakį is okup. Lietuvos 
“Pas mus viskas taip pat, kaip ir pas jus Amerikoje. Jūs 
galite viską sakyti ir rašyti apie jūsų prezidentą, ir mes 
taip pat galime viską sakyti ir rašyti apie jūsų prezi
dentą”. Amerikoje vaikšto minios su įvairiausiomis pre
zidento Reagano karikatūromis. Televizijoj mačiau Ry
goje suorganizuotas eitynes. Ten irgi nešė to “karo kurs
tytojo”, “žudiko”, prez. Reagano pąveikslus.

Jeigu jų spaudoje puolami, niekinami laisvinimo 
veiksniai, todėl ar galima stebėtis, kad iš okupuotos Lie
tuvos galėjo pasirodyti “pogrindžio spauda”, kurioje yra 
pajuokti mūsų laisvinimo veiksniai? Taigi, kažin ar ne
galima prileisti tokios galimybės, kad okupantas, norė
damas padėti išeivijoj esantiems bendradarbiauto jams, 
laisvinimo veiksnių griovėjams, greta kitos pogrindžio 
spaudos, rezistentų vardu, galėjo prisiųsti ir laisvinimo 
veiksnius niekinančią spaudą. Tam jie yra geri specia
listai.

Pono Bražėno duota citata: “... AUŠRA net šaiposi į 
iš išeivijos politikų, kurie džiaugiasi JAV politikų mei
liais žodžiais, rezoliucijomis, kalbomis Kongrese, kur, 
anot AUŠROS, ... tikima, kad Amerika neatiduos Lie
tuvos rusams...” Lietuvių katalikų Kronikose tokių 
pareiškimų neteko matyti. Aš vis tikiu, kad visokios re
zoliucijos ir prezidento pareiškimai labai ir labai jau 
nervina okupantą.

Po tokios Bražėno citatos, vėl savaime siūlosi Kvik-
Patarimų davimas, tai ne malku kirtimas!110 iš,vados’ “ velksniams reikia sukti savo veikia į Ry.
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Vilius Bražėnas yra žinomas puikus kalbėtojas. Tik 
geras kalbėtojas per tris savaites gali pasakyti 40 kalbų 
įvairiai amerikiečių publikai. Ir kalbėdamas Los Angeles 
mieste, partizanų minėjime, jis pasirodė kaip tikras 
auksaburnis.

Bet kada jo kalba nukrypo į politinę pusę, jo patari
mais, kuriuos davė laisvinimo veiksniams, galima ir su- 
abejuo.ti. Nemanyčiau^ kad* išeivijos lietuviai kalti, kad 
Rusijos vergų stovyklos'apt vertos amerikoniškomis vie
lomis, arba kad Berlyno sįerta pastatyta iš anglų medžią-. . 
gos. Manyčiau, kad į). Bražėnas yra perdidelis, optimis
tas, tikėdamas, kad lietuvių balsais galima išrinkti Ame
rikos prezidentu asmenį, kuris, kad išlaisvintų Lietuvą, 
paskelbs rusams karą.

Marquette Parko apylinkėje mes turime didžiausią 
lietuvių koloniją. Teismas taip patvarkė, kad mes čia se
kantį kartą į miesto tarybą nebegalėsime išrinkti net 
balto atstovo.

P. Bražėnas ne pirmas, kuris susirūpinęs mūsų lais
vinimo veiksnių veiklos kryptimi. Draugo redaktorius 
Kviklys .jau seniai siūlė mūsų veiksniams nusisukti nuo 
tų supuvusių, veidmainių Vakarų iv pasukti veiklą visai 
priešinga kryptimi. 0 jeigu nusisukti nuo Vakarų, tai, 
aišku, lieka tik vienas kelias — į Rytus. Be to, tas pats 
redaktorius jau prieš keletą, metų davė vedamąjį Drau
ge, kuriame stengėsi suniekinti laisvinimo veiksnius. 
Vienas iš jo argumentų buvo toks, kuriuo juokėsi, kad 
jau 35 metai praėjo nuo Lietuvos okupacijos, o veiksniai 
vis dar jos neišlaisvina. Nežiūrint, kad L. Šimutis buvo 
vienas iš ALTos steigėjų, tas katalikiškas dienraštis pasi
darė laisvinimo veiksnių niekinimo platforma. Okupuo- 
toj Lietuvoj, prieš partijos suvažiavimus, skelbiama įvai
rūs laiškai, šaukiantieji liaudį į kovą prieš liaudies prie
šus. Išeivijoj, prieš Bendruomenės suvažiavimą, Draugo 
redaktorius Kviklys, gal prisiminęs savo senąjį darb
davį, irgi paskelbė “rezistento” laišką, niekinantį veiks-

tus, kur vadai sąžiningi, neprekiauja tautomis, o tik 
paprastai jas okupuoja.

Romo Kalantos ugnimi įrašytas šūkis “Laisvės Lie
tuvai” uždegė okup. Lietuvos jaunimą. Jų. tūkstančiai 
suvažiavo į Kauną, Į jo laidotuves. Tie jaunuoliai ne
šūkavo “Šalin VLIKas ir ALTas, nes jie yra ČIA. agen
tai”. Jie reikalavo “Laisvės Lietuvai”., 0 kodėl išeivijos 
jaunimo tas šūkis -Laisvės Lietuvai” nęsužavęjb? Kodėl. 
jis liko.-išeivijos, jaunimo neišgirstas? Kaip mūsų jau
nimas žavėsis Romo Kalantos šūkiais, kai jje. jąu -tiek 
paruošti, apšviesti, kad jiems VLIKo ir ALTos darbuo
tojai yra ČIA ir FBI agentai,..

Vienas iš dabartinių jaunimo vadų, kuris dabąr pa-

<vJfo-'
•*

*1 ¥

Niagara laukia turistų

MIRĖ K- GI0AVW
Gegužės 31 d. Lietuvoje mirė, 

žinomas chorų dirigentas, Vals- 
tybinėš konservatorijos profeso
rius Klemensas Griauzdė.

’ Gimę? 1905 m. liepos 1 d. Ry
goje, Klemensas Griauzdė 1926. 
metais baigė Kauno muzikos 

: konservatoriją ir nūo to laiko 
daugiau kaip pusę šimtmečio 

f ‘ dirbo chorų. Origen tu ir muzi- 
skirtas paruosti suvažiavusius jaunimo, yądi^, tj., ater-, kos’ mokytoju^-b?i profesorium. 

>(uo 1928 Jiki 1940 metų jįš 
buvo Karo mokyklos dainavimo 

.įekto^ium ir choro dirigentu. 
Savo karjeros pradžioje vadova
vo Kauno, Ąukšt. Teohikos mo

kyklos Chorui, o pabaigoje — 
Kauno politechnikos instituto 
chorui.

Klemensas Griauzdė sukūrė, 
gana daug kompozicijų. Tarp 
populiariausių — Lietuvos ka
riuomenės dainuota “Sutems 

i tamsi naktužėlė”- ir visa eilė ki
tų gražių, dainų.

* * 4
FABRIKO JUBILIEJUS

ties Lietuvos laisvintojus, Draugo redakt M-, Drunga, 
Draugo vedamajame stebisi, kodėl buvo, leista Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse pastatyti tam “savižudžiui” pa
minklą. Pastatymas paminklo kovotojui prieš okupantą 
yra didelis nusikaltimas partijai. Be, to, jam, M. Drungai, 
Lietuvą ne okupuota. Kada šitokie asmenys, vadovauja 
mūsų jaunimui, tai ar stebėtina, kad jaunimo, vadams- 
VLIKo ir ALTos veikėjai yra ČIA ir FBI agentai:?

Bražėnas siūlo visiems, kam rūpi Lietuvos laisvini
mo reikalai, susirinkti ir apsvarstyti tuos AUŠROS ke
liamus klausimus. O Pasaulio LB-nės vadas Kamantas 
atrodo tais AUŠROS pasiūlymais taip sužavėtas ir pa- 
drasintas. jog jis Pasaulio Lietuvyje paskelbė, kad tik 
nuo jo. malonės ar nemalonės, priklausys nę tik išeivijos, 
bet ir okup. Lietuvoj gyvenančių lietuvių likimas. Ęąip 
ir priklauso narsiam vadui, jis neskelbia, kaip, ir kokio
mis priemonėmis jis lietuvius valdys ir kaip bus bau
džiami nepaklusnieji. Manau, kad su gyvenančiais okup. 
Lietuvoj jis neturės bėdos. Užteks tik pranešti gen. 
Petroniui, ir tie tuoj bus išsiųsti Į Sibjęą. Tik npąišj^u, 
kaip tas narsus vadas sutvarkys nepaklusnius išeivijos' 
lietuvius. Gal išsiųs Į Aliaską?

Baigiant, prisimintina lietuvišką patarlė: Patarimų.

šventė šimto metų jubiliejų. 
Anksčiau buvusi nedidelė plyti
nė dabar tapo stambia gamykla, 
tiekiančia statyboms plytą,, dre
nažo vamzdžius ir kitus gami
nius. ' ' -

. . ‘
. . . .**«• lr

Vilniuje, atidarytas-" naujas 
viešbutis, kurio vardas “Lietu
va”. 25 aukštų viešbutyje vienu 
laiku galės gyventi 654 svečiai. 
Viešbutyje veiks paštas, banko 
skyrius, įvairūs, kioskai, parduo
tuvė, kirpykla, vaistinė ir suo
miška pirtis. Viešbučio kamba
riuose — įvairūs patogumai, 
restorane — gausus patiekalų 
asortiiųęntas. Konferencijų sa
lėje vyks-vietiniai ir tarptauti
niai renginiai.

Viešbutį suprojektavo archi
tektai Algimantas ir Vytautas 
Nasvyčiai.

* * *
SOV. SĄJUNGA SUSTIPRINS 

IDEOLOGINĘ KOVĄ

Koasta tinas Černenko, vienas 
iš Šov. Sąjungos kom. partijos 
vadovų, birželio 14 d. pasakė il-

Piokų keramikos gamykla ąt- gą kalbą partijos centro komi-

davimas,-, tai ne malkų kirtimas. Patarti lengva, padėti 
atlikti darbą — ne visada turime noro ir laiko. Todėl, 
j.ęl negalime padėti darbu, tai geriau palikime laisvi
nimo veiksnius ramybėje. Jie daro viską, kas galima 
šiose, sąlygose padaryti.

Ignas Petrauskas

HENRIKAS SINKEVIČIUS.

KRYŽIŲQČIĄI
(Tęsin^I,

Toli, toli miškų gelmėse atsiliepė varovų ra
gai, kuriems iš aikštes atsakė trumpai ringaują. 
trimitų garsai. Stojo visiška tyla. Tik. kartais 
pušų viršūnėse sutreškėdavo sausos šakelės ir 
varnomis sukranksėdavo prie aikštelės pasislėpę 
žmonės. Įtemptomis akimis medžiotojai sekė bal
tą aikštę, kurioje vėjas lingavo apšalusias žolių 
viršūnes ir belapius krūmus, ir kiekvienas ner
vingai laukė, koks pirmasis žvėris pasirodys tuš
čiame plote.

darni ženklą, kad netrukus prasidės darbas. Kū
liam laikui praslinkus, aikštės pakraštyje pasi
rodė vilkai, kurie, kaip labiausiai išsigandę, sten
gėsi patys pirmieji prasiveržti iš medžiotojų žie
do, Buvo jų keletas. Bet, išbėgę į aikštę ir užuodę 
aplinkui žmones, vėl nuniro į mišką, ieškodami 

Skito praėjimo. Vėliau iššoko šernai ir bėgo ilga 
juoda virtine per užsnigtą aikštę, tarytum nami
nės kiaulės, atsiliepdamos į šeimininkės šauksmą, 
skubėtų lapatuojančiomis ausimis prie ėdalo. Vi
sa virtinė sustojo; uodė ir klausėsi, grįžo, ir. vėl 

i klausėsi, pasuko tinklų pusėn ir pastebėjusi bai- 
' dytojus, vėl pasileido medžiotojų link, kriuksėda- 
'ma ir k?s kartą vis atsargiau artėdama, kol 

Buvo sprendžiama, kad medžioklė pagaliau pasigirdo kilpinių geležinių įtemptuvų
bus įvairi ir sėkminga, nes miškai knibždėjo zub- 
iu, taurų ir šernų. Varovai išrūkė iš laužų ir 
keletą lokių, kurie tokiu būdu išbaidyti landė tan
kumynuose pikti, alkani ir budrūs, jaugdami, kad 
jiems teks grumtis ne už ramų žiemos miegą, 
bet už gyvybę.

Laukti reikėjo ilgai, nes žmonės, varą žvėris 
į rato spąstus aikštėje, užėmė didelį miško plotą 
ir slinko taip iš tolo, kad medžiotojų ausų nesiekė 
net ir lojimas šunų, kurie, trimitams atsiliepus, 
buvo paleisti nuo virvių. Vienas jų. matyti, per 
. nk~G paleistas ar nuklydęs nuo žmonių pasi
rodė aikštele ir nuleista iki žemes nosimi prabėgo 
pro medžiotojų eilę.

Ir vėl pasW'r '•ė tuščia ir tylu, tiktai baidy
čiai nuolat krank sėjo kaip varnai, tuo būdu duo-

garsas, strėlių švilpimas ir kol pirmas kraujas 
nudažė baltą aikštės užtiesalą.

Tada pasigirdo įspėjantis žviegimas, ir
banda pakriko, tarytum perkūno trenkta. Virjii 
pasileido aklai prieš save, kiti metėsi tinklų pu
sėm o dar kiti pradėjo paskirai ar po keletą bė
gioti ir maišytis su kitais žvėrimis, tuo metu už
plūdusiais visą aikštę. Ausis jau pasiekdavo ragų
balsai, šunų piovimasis ir didelis pagrindine lini
ja iš gilumos miško artėjančių žmonių triukšmas. 

! Miškų gyventojai, išgąsdinti toli į visas aikštės 
Į puses nutįsusios žmonių linijos, kas kartą vis 
tirščiau telkėsi į atvirą aikštę. Nieko panašaus 
negalima buvo pamatyti ne tik svetimuose kraš
tuose, bet ir kitose Lenkijos žemėse, kuriose to
kių didelių kaip Mozūrijos miškų jau nebebuvo.

Kryžiuočiai, kurie būdavo Lietuvoje ir kur atsi
tikdavo, kad zubrų bandos puldavo kariuomenę, 
nemažai stebėjosi dideliu žvėrių kiekiu, bet la
biausiai nustebintas buvo de Lorche. Stovėdamas 
prie kunigaikštienės ir kitų dvariškių, kaip gand
ras sargyboje, ir, negalėdamas nė. su viena susi- 
kalbęti, pradėjo nuobpdįiauti ir šalti geležiniuose 
šarvuose ir samprotauti, kad medžioklė bus ne
pavykusi. Bet štai prieš save išvydo visą bandą 
lengvakojų stirnų, rudų briedžių ir sunkiais dide
liais ragais elnių, sunkusiu ir dėl baimės apaku

sių, bėgiojančių po aikštę ir veltui bandančių 
prasiveržti. K-uhigūikŠHenė, kuriai šiuo metu pa
budo tėvo Kęstučio kraujas, leido strėlę paskui 
strėlę į tą margaspalvę bandą ir linksmai krykš
tavo, kada pataikytas elnias ar briedis staiga pa
šokdavo aukštyn, sunkiai griūdavo ant žemės ir 
pradėdavo kojomis spardyti sniegą. Kitos dvariš
kės taip pat dažnai palenkdavo savo galvas prie 
kilpinių, nes visas Užvaldė medžioklės aistra. Tik 
vienas Žbyška negalvojo apie medžioklę, įrėmęs 

'alkūnes į Danutės kelius ir galvą rankomis pa
rėmęs žvelgė į jos akla, o ji, pusiau šypsodamasi 
ir pusiau susigėdusi, bandė pirštais užmerkti jam 
akis, tarytum negalėdama pakelti jo žvilgsnio.

Tacitų dje Loychg dėmesį pątarukė stambus, 
pražilusiu sprandu ir. ko jomis jokys, netikėtai iš
lindęs iš krumųTpyįoli medžiotojų. Kunigaikštis 
šovė į jį iš kilpinį), o paskui puolė jį ragotine ir. 
kai riaumodamas žvėris pakilo ant užpakalinių 
kojų, dūrė jį visų akivaizdoje taip greitai ir vik

lėto posėdyje, pabrėždamas, kad 
Sovietų S-ga sustiprins “ideolo
ginę kovą” visame pasaulyje, 
su pasiryžimu, laimėti komuniz
mo baudai.

Jo kalba tęsėsi daugiau negu 
valandą, ir palietė taip pat san
tykius- jVąlęai^^d • ^ur 

^k^ksihij^te?’, įts&os plečiasi į 
■;Sbv.! ’S^jun^; Jis ypatingai 
puolė JAV, kurių “ayantįūristi- 

įpę-. politiką-, tįsukelia pasaulinį 
-įtempimą ir’ stumia pasaulį į 
branduoline katastrofa”.

Černenko pasakė partijos ple- 
n.umui: “Idėjų kova tarptauti
nėje scenoje vyksta be pertrau
kos. Ales ją tęsime energingai- ir 
garbingai, nepasiduodami pro
vokacijoms”.-

Matomai turėdamas omenyje 
padėtį Lietuvoje, černenko pa
sakė, kad komunistai vra “tvir
ti ateistai, bet j:e neprimela sa
vo pasaulėžiūros kitiems”. Ta
čiau jis pasakė: “Kai mes paste
bime socialistinių įstatymų lau
žymą ir griaunamąją politinę 
veiklą, pridengtą religijos šydu, 
mes veikiame kaip reikalauja 
mūsų konstitucija”.

Tokiu būdu čemenko norėjo 
pateisinti Sovietų teismų nuo
sprendžius kun. A. Svarinsko ir 
kitų tikinčiųjų bylose okupuo
toje Lietuvoje. (E. L.)

— Kinija reabilitavo 1966 71 
metų kultūrinės revoliucijos 
daugiau kaip 326,000 aukų.

riai, kad nė vienas iš jo saugotojų nespėjo panau
doti kirvio. Tada jaunasis lotaringietis pagalvojo, 
kad nedaug ponų, kurių dvaruose jam teko pa
keliui būti, išdrįstų taip padaryti ir kad su tokiais 
kunigaikščiais ir tokiais žmonėmis sunki bus Or
dino kova ir kam pačiam Ordinui gali tekti sun
kių valandų pergyventi.

Toliau jis pamatė kitų medžiotojų tokiu pat 
būdu perveriamus baisius, milžiniškus šernus, 
daug didesnius ir žiauresnius už tuos, kurie buvo 
medžiojami Žemosios Lotaringijos ir vokiečių 
miškuose. Niekada jis nebuvo matęs tokių taik
lių ir taip pasitikinčių savo raumenų jėga me
džiotojų ir tokių smūgių ragotine. Kaip daug kur 
buvęs žmogus jis aiškino tai tuo, kad visi neiš
matuojamuose miškuose gyveną žmonės iš pat 
vaikystės dienų įpranta prie kilpinio ir ragotinės 
ir dėl to pasiekia didesnio už kitus taiklumo.

Aikštė glaudžiai nusiklojo įvairių žvėrių la 
vonais, bet medžioklei dar toli buvo iki pabaigos. 
Atvirkščiai, įdomiausias ir kartu pavojingiausias 
metas tik dabai* turėjo prasidėti, m s aikštę išsi
veržė keliolika taurų ir zubrų. Nors miške jie 
paprastai laikydavosi atskirai, ėjo dabar kartu, 
bet baimės neapakinti, labiau grėsmingi kaip iš
sigandę.

(Bug daugiau)
___ ____________________________________ __  
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VAKARŲ VEJAI
112 Hiodemios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsteu bt, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Msnhsim Rd., Westchester, ill. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553 
Servk, 855-4504, P*®* 04051 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

^07 West 103rd Street 

y,įtrina pagal susitarioą.

LR. FRANK PLECKAS
OPTQMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2411 W. 71«t St. T«L 737-5145

Tikrina akis- Priteik n skining

ir “contact leaser’.

Dr. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PŪSLRS IK 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2454 WfiST 43rd STRRfiT

Oft* telefMM; 776-2U6, 
KuidMcilM MML: 448-5545

Prostatos, inkšti] ir ilapmxm

VASAROS MIRTIS
(Atkelta iš 2 psij

doni lapai saulei.
— Greitai, greitai, eik grei

čiau, — erzino Laikas saulę.
— Prašau, leisk man čia pa

silikti ir duoti jiems gyvybę, — 
pasakė šiltas saulės kvapas Lai
kui.

Tačiau Laikas neklausė ir sau
lės stiprumas pradėjo nykti. Sau
lė slinko į kitą pasaulį. Medis 
žinojo, kad Laikas vis tiek lai
mės. Jo lapai buvo raudoni. Me
dis drebėjo.

Paukštelis švelniai čiulbėjo ir 
pasakė:

— Sudiev, medi. Tu mane 
priglaudei. Tačiau laikas pra
eina ir aš turiu eiti. Aš dar tu
riu gyvybės savyje. Aš turiu pa
siekti saulę.

Tuomet paukštelis palietė, ap
kabino medi apsnreliais ir nu
skrido į dangų sų ašara liūdno
se akyse.

Saulė gailėjosi medžio. Ji ban 
dė dar būti linksma, stipriai gel
tona, bet jos spalvos keitėsiį mė
lynas, rausvas ir violetines. 
Greitai visos spalvos pradingo 
ir tik raudona padangė paliko.

Medis su Laiku apleido pa
saulį. Jo šaknys buvo plonos, 
kaip siūlas. Jo lapai buvo stip
rūs mirtyje. Medis mirė.

Paukštis nuskrido pasiekti gy
venimą. Švelniai lijo raudonas 
dangus. Saulė turėjo apsipras- 

j ti su mirtimi ir su -skausmu.
Lisa Karaitytė, VII kl.

(Ateities Spinduliai)

BB®W0|
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MIKS ADOLFAS VADE1SA
1983 m. birželio 17 d. mirė 

Adolfas Vadeiša, sulaukęs 86 
metų amžiaus. Gyveno Keno
sha, Wisconsin. Gimęs Lietuvo
je, Zarasų aps., Salaku par., 
Drabiškių kaime.

Amerikoje išgyveno 33 me
tus. Giliame liūdesyje paliko: 
okup. Lietuvoje žmona Anelė, 
sūnus Petras, duktė Birutė su 
šeimomis, sesuo Uršulė su šei
ma; Amerikoje Ūko pusbroliai 
— Adolfas ir Pranas Juotkai, P. 
Beniušis ir kiti giminės. Laido
tuvėmis rūpinosi Petras ir Ona 
Blekiai.

0025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33/1 f 

TeL (8132 321-4201

« Papratimas piktesnis už 
prigimimą.

Velionis buvo Pirmojo Pas. 
,karo veteranas, priklausė Sava- 
noriams-kūrėjams, šaulių S-gos 
Kenoshos skyriui ir Zaarasų 
klubui.

Kūnas buvo pašarvotas D. 
(Petkaus koplyčioje, 71-oje gat

vėje.

Birželio 20 d. vakare kan. V. 
Zakarauskas sukalbėjo maldas 
ir sugiedojom “Marija, Marija“.

Šaulių Sąjungos Vytaute Di
džiojo rinktinės vardu J. Mac
konis pasakė šią atsisveikinime 

, kalbą:
“Susirinkome atsisveikinti su 

LŠST Kęstučio kuopos, Racine,

nariu a.a. Adolfu Valeiša. Kiek
vienam iš mūsų Visagalis leido 
pasidž’augti šio pasaulio grožiu, 
džiaugsmu, rūpesčiais ir var
gais, bet tik laikinai, ir nežino
me, kada Visagalis pasišauks į 
savo globą. Kiekvieno mūsų, iš
keliavusio amžinybėn, palieka 
šiame pasaulyje išminti pėdsa
kai: vienų ryškesni, kitų blan
kesni. Tačiau velionio, mielo 
Adolfo, paliko mūsų tautai, vals
tybei ir Šaulių Sąjungai ryškūs 
pėdsakai, kurių mes negalėsime 
ilgai pamiršti, nes velionis, ne
gailėdamas savo gyvybės, su 
ginklu rankoje, dalyvavo sava- 
noriu-kūrėju mūsų Tėvynės at
statymo kovose ir, išlaisvinus 
nuo išorinių priešų, įsijungė į 
Šaulių Sąjungą, kad, reikalui 
esant, vėl galėtų kovoti su išo
riniais ar vidaus priešais. Gel
bėdamas savo gyvybę, antrą 
kartą raudoniesiems slibinams 
pavergiant mūsų Tėvynę, aplin
kybėms susiklosčius, pats vienas 
apleido savo gimtinę — Salaku 
apylinkę, Zarasų apsk. Tačiau, 
atkeliavęs į šį laisvės kraštą, ir 
vėl įsijungė į Šaulių Sąjungą, 
kad savo darbais priartintų 
mylimos Tėvynės išlaisvinimą 
iš raudonojo jungo, nes pilnai 
tikėjosi dar grįžti į laisvą gimti
nę ir ten su artimaisiais užbaigti 
šią laikiną žemės kelionę. Ta
šiau Visagalis nulėmė kitaip. 
Cž nuopelnus šaulių Sąjungai ir 
Lietuvai buvo apdovanotas LŠ
ST šaulių žvaigždės ordinu.

Apart šaulių Sąjungos, velio
nis priklausė Savanoriams-Kū- 
rėjams, Zarasiškių klubui, Lie
tuvių Bendruomenei, gal ir ki-

įcm$ organizacijoms
Šaulių Sąjungos DLK Kęstu

čio kuopos ir Vyt. Didž. Šaulių 
rinktinės vardu reiškiu gilią 
užuojautą velionies žmonai Ane- 
.e:, sūnui Petrui, dukrai Birutei 
ir sesei Uršulei, su šeimomis li
kusiems pavergtoje Lietuvoje; 
pusbroliams — Adolfui ir Pra
nui Juodkams, Petrui Beniušiui 
ir Petrui Blekiui su šeimomis, 
ir kitiems gailinėms bei arti
miesiems. O Tau, mielas Adol
fai, linkiu amžino ir ramaus po
ilsio šioje laisvės žemėje”.

Garbės sargybą ėjo unifor
muoti šauliai. Savanoriai daly
vavo su vėliava ir garbės sargy
boje. Savanorių vardu atsisvei
kino pirm. J. Tamulis.

Zarasiškių kmbo vardu atsi
sveikino dail. Mikas Šileikis. 
Abudu pasakė gražias kalbas.

Birželio 21 d., po ritualinių 
maldų koplyčioje, iškilmingai 
palydėjome į šv. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią Mar
quette Parke.

Šv. Mišias atnašavo kan. V. 
Zakarauskas ir pasakė pamoks
ią. Mišių metu solo giedojo D. 
Kučėnienė, vargonais grojo mu
zikas A. Kalvaitis.

Po Mišių, apie 20 mašinų pa
lydėjo velionį į šv. Kazimiero 
lietuvių kapines.

Kapinėse maldas sukalbėjo ir 
pašventino gražų marmurinį pa
minklą kan. V. Zakarauskas. 
Sugiedojome “Marija, Marija” 
ir Tautos himną.

D. Petkus giminių vardu vi
sus dalyvius pakvietė į- Gold 
Coast restoraną 71-oje gatvėje 
pietums.

Į kapines palydėjo apie 20
mašinų. Pietuose dalyvavo apie ; 
40 asmenų. Vienas iš- dalyvių; 
pietų metu sukalbėjo maldą. {

Apie 1:30 vai., padėkoję Kie
kiams, skirstėmės į namus.

Tau, Adolfai, tebūna lengva 
ii svetinga žemelė! i

Iš viso dalyvavo 17 unifor
muotų šaulių, kurie nešė vėlia- , 
va, karstą ir stovėjo garbės sar
gyboje. Vadovavo J. Mackonis.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

— Graikijos Prekybos laivyno ( i
ininisteris uždraudė krašto pa-‘ 
Jūriuose vedžioti šunis ir leisti 
jiems braidyti jūroje. Nusižen
gusieji šunų mylėtojai bus bau
džiami piniginėmis baudomis.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Leidiniai — Pilna apdras^tį 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA torteiea.

R. IERENAS. T.L 925-«Cėž
— New Yorko Broo klyne dvi 

hasidinės žydų grupės nesuta
ria. Brooklyne yra vengriškieji 
Samur hasidai ir Liubavičiaus 

I lietuviškieji.

PERKRAUSTYMAI

tribute tae LACKAWICZAZu&i

Laidotuvių Direktoriai
VecU|* — Aldon* i

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213
Milton Bradley.

ė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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• SOPHIE BARČUS

JLaadjen nuo pirmadienio 1X1 peni 
tadienio 8:30 tiL vakaro- 

Viaoa laidos iš WCEV

Bui to Joe Kelly ft b^ aH 
been fort one great big game.

| Game? That’s exactly whai 
The American Dream b 
ą new board game about

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 4042?

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDilONYTt

t UX«UXi 8JU3 Wtt* AJUXCi MJ

Enquire rights to ths closely 
guarded trademarks of 20 
major UjS. corporations. He 
then acquired the registered

He Invented/ Now Own$i'

& The American Dream

gama makers rarely back idait 
for neT products from Indi 
yiduals, «o it wai a million-tf 
one shot that Kelly’s tari

f ATLANTA, G A—Joe KeHy
Sscst have rem«mber»d hb 
childhood trip to the nation’! 

. Capitol where he learned there 
! Was an American dream avail* 
able to anyone wfllmg1 to 
wxept a challenge.

I But to be credited with 
inventing, and now literally 
owning The American Draam? 

‘ that’s exactly what happened 
to unemployed Joe Kelly of 
Attalla, Alabama.

St. Petersburg, Fbu 12:30 vsL p.p. 
iš WTIS itoties, 1110 AM bangs.

Z646 W. 71st Street

RADIJO 1EIMOS VALANDOS.

Sežudieniaū ir apk-m.ii.m.i. 
nuo 8:30 iki Shgo nL ryte. 
StotiM WOPA- - 149© AM 

\ traiuliu»Um*, v mūšy Mvdij* 
Merqwtt. Park*.

r ‘i T'

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Apart usp^rknustymat 
iš {vairiy atstu®^ 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 37S4U2 irto

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel.

SO/-E CMiCAGO MOTOR CWB "HF3 OM

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

Chicago, IIImmki 60621 
TeUL 778-5374

I • America b ready for the
•80s, the country U together 
now for the first time te years, 
the fulfillment of my dream 
— all this is taking place at 
the same time!’* said Kelly, 
now an Atlanta resident.

One man from Atlanta 
purchased 150 games, wiping 
out an entire store’s supply. 
A savings and loan company 
purchased 5,000 games to 
use as a promotion to lure 
customers.

Milton Bradley, Spring
field, Mass., world’s largest toy 
and gams co ar p any, jumped

Airiinax Walt Disney, Exxof 
Ford, Goodyear, Hershey*! 
Herix, Holiday Ina, KeBoggl 
Kentucky Fried Chickat 
Levi’s, Life Seven, Nation! 
Football League, Prudential 
RCA, Slinky and Units 
States Steel all cooperate?

In the early days of *3^ 
of these giants, then wet 
Joe Kellys. Charles Goodyear 
Henry Ford and Milton H< 
shey all rtruggled to achie< 
their dreams. Colonel Harlan! 
Sanders, at age 66 and Q6 
Social Security, had a dreaf, 
end started a successful 
chain, and was Kelly’s majd 
inspiration. Levi Strauss, Wj? 
Kellogg, Walt Disney, th 
stories go on and on.

Each game includes a boci 
with twenty chapters on hot 
the American dream w* 
attained by these dreamix^ 
innovators. - <

Just as in real life, playes 
of The American Dream gam 
can buy a piece of the “Rock? 
or Coca-Cola, invent Slinlq 
or Life Savers, or “take I 
flyer” on Burger King a 
Kellogg stockl į

don't CUT in between cars

FOLLOWING DISTANCES—,

XP££D

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

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



MASKVOS PABALTIJO KOLONIJA
Britų "The Times” dienraštis 

viename savo vedamųjų praėju
sią savaitę rašė:

— Ar Sovietų Sąjungos Pabal
tijo valstybių problema turėtų 
būti iškelta pasaulio nepriklau
somų valstybių tarpe? Tiek daug 
lygių dekolonizacijos klausimą 
laukia eilės Jungtinėse Tauto 
se, jog daugelis sutiktų kol kas 
dar nekreipti dėmesio j Estiją. 
Latviją ir Lietuvą, ypač dėl to, 
kad tai tikrai dar labiau pakenk
tų Rytų-Vakarų santykiams.

Tačiau, kaip Estijos pavyzdys 
rodo, patys sovietų lyderiai pri
pažįsta sunkumus valdyti gy
ventojus, kurių dauguma neken. I 
Ma Maskvos tvarkos. Nepriklau
somi tarpkariniu laikotarpiu, jie 
tapo nacių-sovietų pakto aukom 
,ir jo suktų rinkimų, pravestų 
Stalino vyriausio prokuroro An
drejaus Vyšinskio priežiūroje, 
buvo įjungti Į Sovietų Sąjungą. 
.Dabar estų komunistų partijos 
lyderis Kari Vai no, pa grind i- 
hame Centrinio komiteto žurnale 
■“Komunist”, pripažino, kad “na
cionalizmo nuodai, nusistaytmas 
prieš rusus, neapykanta sovietų 
valstybei” ir kitokie “buržuazi
nės ideologijos” aspektai, toli 
gražu dar nėra išnykę net po ke
turiasdešimt sovietų valdymo 
metų. Savo kalba ir tradicijom, 
estai turi daug daugau bendra 
su esančiais suomiais, negu su 
rusais. Suomių radijo ir televi
zijos programos padeda skleisti 
vakarietiškas idėjas.
: Ponas Vaino pareiškė susirū
pinimą dėl tamprių ryšių tarp 
estų ir jų giminių užsienyje. Jis 
pasmerkė estų emigracines orga 
riizacijas, su centrais daugiausia 
Švedijoje, už ardomosios veiklos 
literatūrą ir priešsovietinės pro. 
pagundos translacijas. “Baisūs 
streikų kurstymai, Solidarumo 
pavyzdžiu Lenkijoj”, Vaino tvir
tino, neturėjo pasisekimo, bet 
jis prisipažino, kad atsišaukimas, 
nedirbti kiekvieno mėnesio pir- 
inąją dieną, tarp žmonių tikrai 
buvo platinamas.

Atmesdamas kaltinimus, jog 
komunistų partija veda rusifika
cijos politiką, ponas Vaino pa
brėžė, kad rusų kalbos mokymas, 

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

1 KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)' 
H* - * Siusti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

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

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

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

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

J

dsl “socialinės, politinės ir ideo
loginės sovietų žmonių vieny
bės”, turi būtit sustiprintas.

Mašinėle rašyti pogrindžio 
žurnalai aprašo slaptą demokra
tinio sąjūdžio veiklą, kurių no
rai yra suorganizuoti referendu- 
rr. Jungtinių Tautų priežiūro
je. pasirinkti daugumos gyven
tojų norimą politinę sistemą. Jie 
praneša apie dideles demonstra
cijas Taline. Tartu, Parnu ir ki
tuotu* miestuose: bupo iškelta 
uždraustoj nepriklausomos Esti
jos vėliava ir girdėjosi priešru- 
siški šūkiai. ų j

Ši informacija paremta oficia
liais pranešimais apie “didelius 
viešosios tvarkos pažeidimus” ir 
suėmimus bei įkalinimus dauge
lio režimo politinių oponentų. 
Pasirodė žymių estų intelektua
lu oasirašvti atsišaukimai, ku- 
linose pasaulio bendruomenė 
prašoma remti jų siekius. Ta
čiau, kai net ir drąsusis politi
nis kalinys. Juri Kukk, prade-' 
jo bado streiką ir buvo žiauriai 
nužudytas priverstiniu maitini
mu, mažai kas Vakaruose tai pa
minėjo. Dabar pats estų komu
nistų partijos lyderis pripažino 
kai kurias dabartinio režimo pro-, 
blemas. Britanija niekad nepri- i 
pažino de jure sovietų valdžios 
Pabaltijo valstybėse, bet nežiū
rint visų kitų, daugiau išgarsin
tų pasaulio problemų, galbūt jau 
laikas prisiminti ir estus, — sa-' 
ko The Times. (E. L.)1

ŠVENTO JONO NAKTIES Į 
PRIETARAI SENESNIŲ į 

LAIKŲ LIETUVOJE ' 

’Vidurvasario šventės 
tęsdavos visą savaitę

Linksmiausia senovės lietuvių 
šventė buvo Vasarinė, kuri su-: 
puldavo su dabartinėm “Joni-] 
nėm” Kai gamta būna pačiam; 
gražume ir žydėjime, kai lau-1 i . . . ... ...
, j i- v . * r, j-r kviečiami atsilankyti,kuose derlius apaugęs, žmones — Onos vasaros vaiku darže- Tr, t ...,v. , • • v i • j • ,, .. i .. Klubo valdybaoziaugdavosi ir linksmindavosi, hs Marquette Parke, prie hgo-1 
O kad tos iškilmės turėtų giles-' ninės. Veda labai patyrusios mo-į 
nės vertės, laipsniškai- prie jų kytojos Ada Pačkaitienė ir Mą- 
buvo prijungta tikybiniai daly- rija Plačienė. Vaikai priimami 
kai. nuo 3 iki 12 metų, nuo 10-tos
Kaikurie iš mūsų dar yra gir- iki 2-tros vai. po pietų. (V.)

i

Aleksas Ambrose, 

dėję liaudies iš?ireiškimus, jog 
’Dievas leido žmogų ant svieto’’. 
Panašūs išsireiškimai buvo var- 
tujami net ir 16-to šimtmečio 
knygose. Tckie pasakymai daug 
ką reiškia. Jie primena mūsų 
protėvių tikėjimą, jog pradžio
je žmonės, paukščiai ir kitokie 
gyvūnai buvo kur tai aukštu
moj*, dievų sferoje, ir Praam
žius juos "nuleido” ant žemės 
pačiame vidurvasaryje, kai vis. 
kas yra gražu 'r malonu.

Apie Joninių švenčių ceremo. 
n i jas daug ką atsimename, o ko 
mūsų atmintis nepasiekia, ga
lime rasti užrašuose, dainose ar
ba pasakose. Mes žinome pada
vimus apie paparčių žiedą, kurį.' 
užtikus Joninių naktį sutiksi vi-( 
šokią laimę ir gerbūvį. Tą dieną 
žmonės eidavo maudytis upėse] 
ir ežeruose ,apsisaugojimui nuo 
r.e tikėtų ligų. Dienos metu šok-Į 
davo i pamiškę, sukurdavo lau-į 
žus ir apie juos žaizdavo.

Prieš šimtą metu Joniniu v W **
šventės buvo plačiai minimos. 
Vienas rašytoj?.š~aplankęs Pa
biržę, šiaurinėje Lietuvoje nu
piešė kaip tų laikų jaunimas ir 
senieji didžiausiu atsidėjimu 

‘ ruošėsi ir sutiko tą dieną. Taij 
buvęs “tikras subruzdimas”. Jie j 
aprinko vietą, sukūrė ugnį, atsi-j 
vedė muzikantų ir pradėjo links-1 
rriin j Senesnjieji, klausyda- 
mies lapų šlamėjimo, bandė at
spėti ką Laumės kalba. Merge-j 
lės rovė žoles ir degino, idant] 
nebūtų žolėti rugiai ir javai. 
Vyrai sėmė rankomis žemę nuo

— Lietuvių Karių Veteranų — Prancūzija pareiškė, kad ji 
Sąjungos “Ramovė” Chicago nenori, kad Jungtinių Tautų kon- 

skyriaus narių susirinkimas ferencija palestiniečių reikalu 
įvyksta š.m. birželio mėn. 26 dJ vyktų Paryžiuje. Už lai Sovietų 
12 vai. Jaunimo Centre. Susirin
kimo metu kalbės adv. P. Žum- 
bakis. Visi nariai prašomi da
lyvauti susirinkime.

P.L.Dienų proga atvykę iš ki- 
I tų skyrių ramovėnai yra mielai 

T pageidaujami ir prašomi apsi- 
, lankvti susirinkime. ... kelio ir barstė i pievas, kad kur ,T ,, ,, . , ,. , Skyriaus Valdybamiai, mušdami žemę, negadintų 

javu.
Visa tai sudarė gražu, turtin-1 . ....- ■ - : pusmetinis nanų susirinkimas

” . įvyks birželio 26 d. Šaulių na
muose. Pradžia 2 vai. po pietų.

i Nariai prašomi dalyvauti. Po 
susirinkimo bus vaišės. V-ba

— Lietuvių Tauragės klubo
gą vaizdą mūsų protėvių prisi-' 
rišimą prie gamtos, saulutės ir 
gimtosios žemelės. Alfa

- •

l

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039
t.
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PIRKITE JAV TAUPYMO dONUj

— Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, June 23, 1981
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_ Namai, ta*ni — 9
REAL ĮSTATE FOR IAL*

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

.• NOTARIATAS • VERTIMAI.

“Tass” apkaltino ją neturėjimu 
savo nepriklausomos užsienio 
politikos.

— Europos parlamentas siūlo 
sumažinti įvairius Bendruome
nės vidaus prekybos suvaržy
mus, kurie kraštams kainuoja] 
virš 12 milijardų dolerių me
tams.

— JAV karo aviacijos bazės 
Upper Heyforde, D. Britanijoj, i 
praplėtimas kainuos 45 milijo- 

Ten “taikos” dė
vįs reiškia savo i

praplėtimas 
nūs svarų, 
monstrantai 
protestus.

— Chicago s Anglijos lietuvių 
klubo gegužinė įvyks birželio 
26 d. Vyčių salėje. Visi maloniai

KILLS 
FLEAS,TICKS!

— Lietuvių Dieną, birželio 
25-ąją, 2646 W. Lithuanian 
Plaža Court (69-toję gatvėje) 
R. LB-nės Marquette Parko apy
linkė turės savo stalą. Visi lie
tuviai kviečiami mus aplankyti. I

Valdyba

, Sergeants
SENTRY'7 

i Flea & Tick Collar

KilisFJeas.KflS Teks

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,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdominę gydy
tojo, vtouomenės veikėjo ir rašytojo stziminimu*.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai h 
fuiirū-pinimą -_______ ;_____ __________

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_ s______ ________

Minkštais viršeliais, tik____________ _

Drt A. J. Guisen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

G<Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ČekĮ arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant JI persiuntimo išlaidom*.

84-00 
|3.00

82.08

i

!

A

E

RkmI, Žc«n4 — ParcavlBuH 
UAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
• rp HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUTMAlK 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: V

<UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

Y1SŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

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

2 butu medin-s — 5 ir 4 kamb. * 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. S35,000. Ma
žas įmokė j imas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauj 
i padėti teisininko Prano ŠUL( 
| paruoštą, — teisėjo Alphonse 
s WRITES peržiūrėta, “Sūduv(os’ 
s išleista knyga su legališkoini' 
i formomis:

Knyga su formomis gauna 
| tna. Naujienų administracijoj*

t

i

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija7’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 55.
Gaunama “Naujienose” ir pai 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

*
D Ė M E S I/O

62-88 METŲ AM± VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automefcllie 
Liability apdraudimas pensini** 

kims. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4445 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171 rji

■ -y

Pardavimai Ir Taisymai 
2644 West r>th Strakt 
Tai. RlpvHlc 7-1941

f

Siuntiniai j Lietuvi 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, ill. 60632. Tel. YA 7-5980

&
1 M. S I M K U S

Notary Public 
INCOME TAX SERV1CI 

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

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance 
Good service/Good price

F. Zapolis. Agent 
32081A W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susi tarimą

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

4606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, UI. 60629 

Tel.: 778-8000


