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PREZIDENTAS R. REAGANAS 
UŽ PABALTIJO LAISVE

Pasirašydamas Pabaltijo lais-kyla Vakaruose, ryškus laisvųjų 
vės dienos proklamaciją, prezi
dentas Reaganas birželio 13 d. 
į susirinkusius Baltuose Rūmuo
se pabaltiečių atstovus kalbėda
mas, pažymėjo, kad čia susirin
kome siekdami atkreipti dėmesį 
į ilgai užsitęsusius Pabaltijo 
tautų sunkumus ir patvirtinti 
pasauliui, kad jų pavergimo 
mes nepripažįstame galinčiu pa
silikti pastoviai. Toliau prezi
dentas kalbėjo: “Latvijos, Esti
jos ir Lietuvos okupacija, tai 
gyvas prirhinimas to begėdiško 
susitarimo tarp So vie tų Rusijos 
ir nacių Vokietijos, kas nubloš
kė žmoniją į Antrąjį pasaulinį 
karą.

Sovietai norėtų, kad pasaulis 
užmirštų tą juodą istorijos sky
rių, bet tą visada atsimins Pa
baltijo tautos ir laisvę mylin
tieji žmonės visame pasaulyje”.

Toliau prezidentas priminė, 
kaip Sovietų Sąjusga 1940 me
tais užpuolė Pabaltijo kraštus, 
kaip 1941 m. daugelį išžudė ir 
pradėjo masines deportacijas į 
Sibirą, o Pabaltijy pradėjo ko
lonizaciją ir rusifikaciją. Prezi
dentas priminė apie religinę 
priespaudą ir apie:^Įaskvos pa
stangas sužlūgdytį--čhę^.'>kokius 
nepriklausomybės; siejefmus.. Ta- 
čiau Sovietams-niekada nepasi
sekė palaužti pahąltiėci-ų ./dva
sios. Pogrindžio spauda -.zyčįĮpri 
susidarę komitetai gina \ tikin
čiųjų bei tautų ‘teises,‘ karp Įaų 
garantuota Helsinkio susitari* 
muose.

Priminęs submarinų slaptus 
lankymusis Norvegijos ir Švedi
jos pakrantėse, prezidentas pa
brėžė, kąd visi tie dalykai ne
ugdo pasitikėjimo.

Toliau prezidentas ragino So
vietus imtis rimtų derybų Žene
voje, vieton darius beprasmius 
mostus. “Mes parodėme savo 
lankstumą, — kalbėjo preziden
tas. — Mes siekiame lygių ir ga
limų patikrinti susitarimų, nes 
mes įsitikinę, kad tokie susita
rimai yra svarbūs abiems mūsų 
kraštams ir visiems pasaulio 
žmonėms”.

Prezidentas užtikrino, kad ieš
kant taikos, “Mes niekada nesi- 
leisime būti nuviliojamais nuo 
moralinio įsipareigojimo toms, 
pavergtoms tautoms, kurios da
bar laikomos pančiuose”. Prezi
dentas pabrė-žė, kad “diktatūri
niai režimai turi žinoti, jog lais
vieji žmonės nesugniuš. Tada, 
tik tada bus galima išvengti I 
konflikto".

Priminęs vakariečių pasitari
mus Williamsburge, preziden-1 
tas pabrėžė, kad nauja dvasia

žmonių vieningumas. ‘Alės esa
me tvirti sačo, įsitikinimuose ir 
mes nesibijome”. Priminęs Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos žvilgs
nį, nukreiptą j JAV, prezidentas 
pabrėžė: “Mes privalome lais
vės švyturį laikyti užžiebtą. Nuo 
tos šventos atsakomybės mes 
niekada nesitrauksime”.

ALTo informacija

APLINKOS GLOBA TURI 
BŪTI VIENODA

WASHINGTON, D. C. — Wil- 
liam Ruckelshaus, naujai Kon
greso paskirtas ir prezidento 
patvirtintas Aplinkai globoti 
įstaigos vedėjas, pareiškė, kad 
nuostatai aplinkai globoti ir. 
sveikatai prižiūrėti privalo būti 
vienodi visame krašte.

Dabar aplinkos reikalus įvai
riai tvarko įvairiose . valstybės 
vietose. Ruckelshaus nori, kad 
aplinkos globos ir sveikatai pa
vojaus reikalas būtų tiksliai su
prastas.. žmonėsHrijd^kad ap
nuodyta aplinka nepakenktų 
žmonių sveikatai. Jis pripažįsta, 
kad pavojus yra, bet jis nenori, 
kad tas pavojus būtų išspūstas.

Ruc^ęl'sfen^.. kalbėjo ^joksli-

NORVEGAI IŠVARĖ 
SOVIETŲ ŠNIPĄ

OSLO. — Norvegijos- vyriau
sybė trečiadienį įsakė Sovietų 
diplomatui :tuojau išvažiuoti iš 
Norvegijos. Užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė, kad karo 
atašė pulk. V. G. Zagriebniev 
yra nepageidaujamas žmogus 
Norvegijoje, jis privalo surinkti 
savo daiktus ir išvažiuoti.

Vyriausybė nepaskelbė plates
nių žinių apie Zagriebnievo iš
vykimą. Tiek težinoma, kad 
pulk. Zagriebnięvas buvo tose 
Norvegijos- įlankose ir fjorduo- 
se, į kuriuos buvo 
vietų narlaivial- 

• Norvegams visa 
gintis nuo Sovietų
paskutinius 13 melų, norvegų 
valdžia jau išvarė 15 Sovietų 
diplomatų, š-nipinėjusių Norve
gijoje-

MOKSLO IR PRAMONĖS 
MUZIEJUS ATŽYMĖJO

50 METŲ SUKAKTĮ
Muziejus šią sukaktį atžymė

jo. iškilmingu banketu kviesti
niams svečiam^ naujai pavadin
toje-muziejaus Rosenwald salė-

Prezidentas Ronald Reaganas ketvirtadienį atskrido
- ;*-į Chicagą, kur praleis dvi. dienas. ’ ; '

je.' Banketo metu buvo pagerb- i KROKUVOJE POPIEŽIUS PASIMATĖ
SU GENEROLU JARUZELSKIU
> VALDŽIA DAVĖ VALENSAI IR JO ŠEIMAI 

LĖKTUVĄ SKRISTI Į KROKUVĄ ■' j

tas muziejaus steigėjas velionis 
Julius Rosenwald, kuris buvo

milijonus dolerių,;
Bankete ’ 

žinR)s^ra\^ši^negu^{^i^įyį:avd fiT jo šeimos narių: Į 
tų žn^nių^ bet</is>^'rivalo nd^ayjvaikai/.vaikaięiai, provaikaičiai. - 
lyti priimtiną ir' begąsdinančią‘ • • - - . •
polrtifcąr'kurios - krašto gyvento-.
jai -privalęs .prisilaikyti.

lyti priimtiną ir negąsdinančią

— SekretoriusShūltzyra įsi
tikinęs, kad Sirijos karių’ pasi
traukimas iš Libano bus teigia
mai išspręstas:

— Graikų vyriausybė nepri
ims. daugiau moterų į savo ka
riuomene.

— Čadas patyrė, kad Libijos 
aviacija rengiasi pulti vieną

KROKUVA, Lankija. - Po-
Buvo pagerbti ir asmenys.’prisi-. piežius Jonas Paulius II-sis, pa
dėję prie- nuižiėjauš išvystymo’ sakęs ilgą kalbą Nova Hutos

; apie Solidarumo j 
i reikalus ir pagrindines žmogaus 
! teises, iš ten nuvažiavo į Kro- 
• kuvą ir vietos kapinėse, nustū
męs viską į šalį, nuėjo aplankyti 
savo tėvo ir motinos kapus. Prie 
nedidelio akmens ir žydinčių gė
lių buvo papilta rupaus pilko

į vieną pasaulio-žymiausių mu- darbininkams 
ziej'ų

Pagerbtųjų tarpe buvo Lietu-' 
voš gęneralinč’ konsule J. Dauž- 
vardięnė, ’lietuvių kalėdinių pro
gramų ir šiaudinukais papuoštos 
eglutės pradininkė. Ji buvo pri-

IRANAS ŽIAURIAI KAN
KINA BELAISVIUS

SAULĖ ĮKAITINO SATELITĄ, 
CHALLENGER” SUDARĖ ŠEŠĖLI

ŠIS SKRIEJIMAS DAVĖ PRADŽIĄ NAUJIEMS 
BANDYMAMS BEORĖJE ERDVĖJE

žosi 50 pėdų ilgio kriukiu c 
kartą užkabinti “Palietą”. At 
do, kad viskas vyko tvarking 
Dr. Ride įpareigojo dr. Norm 
Thagardą kriukiu sukabii 
“Palietą”. Ji pati įsakinėjo < 
Thagąrdui, ką jis turi dan 
kad tinkamai sukabintą sate 
tą “Pallet”.

Kada nutarta satelitą “Palle 
įtraukti į “Challengerio” am 
rą, dr. Ride pati perėmė krit 
ir įsakinėjo, kada atidaryti du 
ir patraukti į vidų “Palietą”.

Paleistas “Palietas” stove 
savo vietoje. Vokiečiai su juo i 
mezgė ryšį. Vokiečiai m: 
“Palieto” siunčiamus paveil 
lūs televizija, rodančius “Ch 
lengerį”. Tuo tarpu “Palieti 
darė “Challengerio” nuotn 
ras ir siuntė žemės stotims, 
kas atsitiktų, tai Houston. Ca 
Canaveral ir kitos stotys ture 
reikalingus paveikslus.

“Palietas” skriejo 181 myl 
irbitoj. Atrodė, kad stovėjo, 1 
is visą laiką sukosi kartu 
ieme. Jis skriejo 5,000 my 

. valandą greičiu.
“Palietas” buvo išstumtas 

;avo angaro 4:10 vai. ryto.
•'nusileido apie 1,000 pėdų, ] 
Į itabilizavosi ir “aprimo” sa 
orbitoj. Dr. Ride pati vėli 
Įtraukė “Palietą” j vidų, uždi 
ipatines “angaro” duris ir p 
•išo “Polletą”, kad jis nesisu 
lėtų ir nesidaužytų į šonus, 
la komandierius Crippen tun 
‘Challengerį” vėl iškelti 1 
nyl:ų orbitom “Palieta” įtrau 
1:10 vai. popiet.

Reikia pasakytį^/kad du k 
:u jo vadovaujamas “Challi 
»er” ves nestumlelėjo “Pa: 
tui” į šoną, labai arti pro jį p 
kriejo. Jeigu jis taip būtų 

daręs, tai abu erdvėlaiviai bi 
udužę. Astronautai būtų tur 
įaujos bėdos. Bet taip nea 

tiko.
“Challenger” turėjo nušilę 

lape Canaveral penktadie 
ytą. bet pranešama, kad dal 
iniu melu ten smarkiai h 
eigų dar toliau lis, tai “Chall 
jer” turės padaryti kelias oi 
as ir nusileisti Kalifornij< 
eigų lietus bus nesmarkus, 
>andys nusileisti Cape Cana 

. al aerodrome.

HOUSTON, Teksas. — Šis 
j skriejimas atidarė duris ir su-. 
! darė naujas sąlygas tolimes- 
; niems tyrinėjimams erdvėje. 
! “Challengeriū” pakilę astronau- 
• tai penkis kartus paleido erdvėn 
i 15 pėdų ilgio ir 3,200 svarų svo- 

■ rio satelitą, penkis karius jį su- 
I kabino ir įtraukė į “Challenge- 
rio” vidų.

D’delę baimę buvo sukėlusi 
paleisto satelito šiluma. Paleisti 
instrumentai rodė, kad vokiečių 

įstatytas “Pallet” satelitas pa
mažu pradėjo kaisti. Kai jo. 
temperatūra pakilo iki 230 laips
ni, lai kilo didelis susirūpini
mas. Jeigu ji ir toliau kils, ta:- 

{ji galės sudaryti pavojų “Chal- 
lengeriui” ir visiems penkiems 
jame dirbantiems astronautams 
Labiaus:ai buvo susirūpinusi dr 
Sally Ride, kuri tvarkė visu‘ 
paleisto “Pallet” sukabinimus ir

I a-tkabinjrhus.
Paaiškėjo, kad “Palietą” Ja 

bai smarkiai kaitino Saulės spin 
dūliai. Jis jau tiek įkaito, kad 
šiluma kliudė susisiekimą, jai 
.neatsakinėjo besisukančio sate 
lito instrumentai arba atsakinė
jo žymiai -lėčiau negu turėjo a! 
sakinėti. į- .

Iš Houstono astronautams bu ! 
vo ' pasakyta sudaryti šešėlį 
“Palletui”. šį darbą atliko ko 
mandierius ’Crippen. Jis apsuk-NEW..YORK, N.Y. — Irako!

vyriausybė trečiadienį įteikė “ChaHeifgęrį” taip, kad jis pa 
Jungtinėms Tautoms raštą, ku-| syiko tarp Saulės ir “Palieto”

stalyti publikai, buvojai įteik- pėdy Popiežius al. žiaurų

Čado pasienio miestą.

KALENDORĖLIS i

Atšilęs Colorado kalnų sniegas pripildė pačią upę 
ir aptvindė paupėje stovėjusius namus.

Birželio 24: Jonas Krikšč., Ge
gė, Mintė, Arūnas, Tutė, Einoris.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:30.

t Oras šiltas.
1 4 T •
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ta dovanėlė ir muziejaus meniš- *. x , , , siklaupe ant to žvyro, pasimeldė
kas jubiliejinis plakatas. I , . . .-„ „ , • ,J J r j uz mirusius tėvus, kiek pailsėjo,

’ o vėliau nuėjo tvarkyti kitus 
reikalus.

Į Katovičius vakare atskrido 
gen. Vaitiekus Jaruzelskis. Po-

• piežius kalbėjosi su Jaruzelskiu 
i pusantros valandos. Kokius: 
klausimus jie aptarė, nepa-

■ skelbta.
Vyriausybė davė savo lėktu

vą, kad nuvežtų Lešek Valensą 
ir jo žmoną Danutą su vaikais 1 
į Krokuvą. Popiežius ketvirta
dienį išskrenda. Jeigu nenuvež- 
tų Valensos į Krokuvą, tai po
piežius išvažiuotų, su juo nepa- 
s’matęs.

Nova Hutos srityje buvo ne
paprastai didelė minia. Popie
žius turėjo pasimatyti su visa I 
eile žmonių, iš anksto buvo pa- i 
skirtas laikas, bet kai pasimaty-! 
mo valandos atėjo, lai popiežius , 
negalėjo būti numatytoje vie-1

riuo prašo ištirti belaisvių sto
vyklas Irane.

Raudonasis Kryžius kritikavo 
Irano ir Irako vyriausybes už 

i elgesį su suimtaisiais. 
Raudonojo Kryžiaus pranešime 
kritikuojamas elgesys su kali
niais Irake, bet iraniečiai dar 
žiauriau elgiasi su belaisviais. 
Raudonasis Kryžius duoda labai 
daug faktų, kur kalbama apie 
nepaprastai blogą maistą, gydy
tojų priežiūrą ir labai blogą ap-

Irakas nori, kad ten būlų at
siųsti keli tarptautiniai advoka
tai, nusimanantieji apie suimtų

“Challengeriui” uždengus “Pal
ietą”, tuojau pradėjo kristi j' 
temperatūrą.

V’si keturi astronautai atsi 
kvėpė, kai “Palietas” pradėjo 
tvarkingai pranešinėti žinia 
apie save ir aiškiai buvo ma 
tyti, kad jo temperatūra pradėjo 
mažėti. Visi astronautai ats’kvė 
pė ir susėdo pusryčių, išskyrų.1 
koma-ndierių Grippen, kuris vi
są laiką turėjo daboti, kad už 
dengtų-. 181 mylios aukštumoj- 
esantį “Palietą”.

Užkandė, astronautai vėl rv

Popiežius panoro bažnyčios j 
lėšomis pastatyti Nova Hutos 
srityje bažnyčią. Jis žinojo, kad I 
vietos darbininkai daugumoje i 
buvo netikintieji ir bažnyčios! 
neturėjo. Bažnyčia buvo pasta
tyta, o popiežiui reikėjo tą baž
nyčią pašventinti.-Jis turėjo pa
statyti specialų paminklą neti- Į 
kintiems, kad jie lankytų baž- į 
nyčią. Ji buvusi pilna.

žmonių tfrla&ymą.

*

Sekretorius G. Shullz tvirtina, kad JAV privalo 
visų pirma sustiprinti savo gnynybą; tada kiti 

klausimai lengvai išsispręs.

BANGKOKAS. Tailandas, 
’askutinį mėnesį iš Kambodi
'Tailandą atbėgo dar 8 tū 

anč’ai Kambodijos belais^ 
JaugeEs jau serga maliarija 
eitomis užkrečiamomis ligon 
Daugelis karių perėjo seną 
.monomis ir vaikais, dažnai 
geniais.

Tailande, visai netoli Kam 
į jos sienos, yra įrengta at 
gėlių stovykla. Sužeistieji ir t 
Jiciniškos pagalbos reikali 
buvo išvežioti į artimiausias 
gonmes, bet kiti teišgyvena 
je stovykloje. Vietnamo ka 
porą kartų puolė šioje stov 
loję esančius Kambodijos 
rius, bet pasienio sargai įsil 
vėlius sustabdė.



Lietuvių krikščionių demokratų \ 
^ųjun^os suvažiavimas

Lietuvių Ki ikščkaJ.ų Demo
kritų Sąjungos suvažiavimas 
įvyko 1983 m. gegužės mėn. 28- 
29 d. Čikagoje, šaulių namuo
se. Labai skaitlingas ir aktyvus 
sąjungos narių dalyvavimas, 
gausūs svečių Sveikinimai ir lin
kėjimai paliko: Bąums visiems la
bai mielus prisiminimus ir įkvė
pė didesniems žygiams ir dar
bams. .

Program.' pradėta į mūsų, vei
klą aktyviai įsitraukusio kun.
F. Kireilio invokacija. Buvo su
darytos suvažiavimo darbų koi 
misijos, trumpu susikaupimų 
prisiminti paskutiniųjų trijų tri
jų metų laikotarpyje mirę są
jungos nariai:

Ą. A. Stasys Lūšys. Elena Mą- 
saitienė, Andrius Keturakis, dr. 
Jonas Kuodis;, dr. ’Jurgis Balčiu- 
nas, prof. Jonas „Kųprionis, dr. 
Balys Paliokas, Vincas Žemaitis, 
dr. Zenonas Danilevičius, dr. 
Elizijus Draugelis, Ona Micke
vičienė. . ■ ,

Pereito suvažiavimo (1980) 
protokolą, rašytą konferencijos 
sekr. K. Tautkaus, vaizdžiai per
skaitė p. Marija Peteraitienė. žo
džiu konferenciją sveikino; Gen. 
Konsule p. J. Daužvardienė, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirin. dr K. Bo
belis, VLIKo Tarybos pirm. A. 
Regis, Amerikos Lietuvių Ta
rybos’ pirm. dr. K. Šidlauskas. 
Lietuvių. Tautinio Sąjūdžio pir
mininkas V. Mažeika, Lietuvių 
Valstiečių Sąjungos vardu —
G. Lazauskas, Lietuvos Ūkinin
kų Partija —• St. žadeikis, Lie
tuvos Darbo Federacija — K. 
Povilaitis, Lietuvos Socialdemo
kratų Delegatūra užsienyje — 
M. Pranevičius,' Reorganizuota 
Lietuvių Bendruomenė—Z. Juš
kevičienė, Ateitininkų Fed. va
das J. Laūčka, Naujienų red. M_ 
Gudelis,

Skyrių veiklos pranešimai, 
įvairių pasaulio kraštų Įgalioti
nių report ai, Tėvynės Sargo re
daktoriaus ir administratoriaus 
pranešimai,- VLIKo Tarybos atr 
stovo pranešimas, Centro Komi
teto iždininko apyskaita, revizi
jos komisijos reportas ir LKDS 
CK pirm.. V. Šoliūno kalba už
baigė' prięšpiejiriįA posėdį.

Puikiai paruošti. pietūs, suor
ganizuoti Čikag^, skyriaus val
dybos, buvo patiekti tojepat po
sėdžių salėje. Tokiu būdu su
taupyta. daug laiko ir išvengta 
išsiskirstymo. Dalyviai turėjo 
progos susipažinti ir pasikeisti

» .» ——
•- -

p* /'mintimis ir sumanymais.
Popietinis posėdis pradėtas 

inž. Antano Rudžio paskaita 
‘Lietuvių Krikščionių Demokra
tų uždaviniai išeivijoje”. Prele
gentas puikiai išmąstytoje kai-: 
boję patiekė pluoštą reikšmin
gų minčių ir konkrečių planų. 
Inž. A. Rudis teigiamai verti
no krikščionių demokratų veik
lą ir galimybes, kurios yra pri
einamos krikščionims demokra
tams ir ne visada tinkamai pa
naudojamos. Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjunga turi 
veržtis j ploti ir aukštį. Būdama 
pasaulinių ir regionalinių sąjū
džių dalimi, Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjunga turin
ti progos informuoti laisvąjį pa
saulį apie pavergtai Lietuvai da
romas skriaudas ir tuo spind u-j 
liuoti iš vidaus. Siūlė organizuo
ti tarptautinius forumus, kvie
čiant paskaitininkais žinomus pa, žiūri i JAV pasisakymus, tai jos 
šaulio ir JAV politikus, susipaži-! su didesniu pasitikėjimu seka 
nusius su pavergtos Lietuvosj Vakarų Europos Tautų ėjimus, 
problemomis. Tokiu būdu esąj Diskutuoti apkaltintų lietuvių 
galima laimėti daug draugų ir J reikalai ir teigiamai vertinti in-

i
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23 metais Šančiuose pastatyta aukšt. mokykla

i

‘•■i
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valstybėms, kurios Jungtinėse 
Tautose dažnai nulemia balsavi
mo' rezultatus. Jei trečiojo pa
saulio tautos kartais su įtarimu

seka

gauti didžiosios spaudos ir kitų sfrtuciĮjų ir pavienų asmenų dar-

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Naujienų dienraščio Nr. 116. dino iškilmėse, vyskupo Briz- 

š. m. birželio 15 d. tilpo Juozo gio jubiliejaus proga, kanaunin- 
Žemaičio straipsnelis, kuriame ko Vac. Zakarausko iškihnėseį 
apkaltinamas mūsų parapijos 
choras, kad jis negiedojo birže
lio 12 d. bažnyčioje pamaldų 
metu, minint Baisiojo Birželio 
įvykius, o vietoje giedojimo iš
vyko pasilinksminti.

Apkaltinti ką nors yra labai 
lengva, o dar lengviau, jeigu 
vadovaujamasi sandais, žinant 
|gi tikrovę, svarstyklės pradeda 
svirti į kitą pusę.

Birželio, liepos ir- įrugpiūČio, 
mėnesiai yra choro atostogų mė-> 
tas. Šias atostogas pradedant, 
choro nariai su šeimomis jau ei
lę metų išvyksta gamton. Ir šiais 
metais tekia išvyka buvo supla
nuota, visiškai nežinant, kad toks 
minėjimas yra rengiamas. Pa
maldos bažnyčioje ir salė aka
deminiai daliai užsakoma gana 
anksti, nes salė labai dažnai pa
naudojama Įvairių organizacijų. 
Kažkodėl chorui primenama 
apie tai tik paskutiniu momen
tu. Vienos organizacijos šį mi
nėjimą rengia vieną savaitgalį, 
kitos kitą. Ir kaip choras gali 
.Žinoti, kas ir kada ką rengia, 
jei i chorą nesikreipiama iš anks
to?

Norintieji choro giedojimo su
tuoktuvių proga, chorą pakvie
čia 3, 4 ar net 6 mėnesius anks
čiau.

Štai truputis statistikos: per 
paskutinius 8 metus, kada cho
rui pradėjo vadovauti-dirigentas 
Antanas Linas, choras giedojo 
14 kartų ALTos rengtų minėji
mų progomis, 4 kartus LB, po 
vieną kartą Vyčiams, Šv. Tėvo 
vizito proga, kardinolo Bemar-

prez. Stulginskį prisimenant ir 
t. t.

Taip, mes norime būti vienin
gi bent bažnyčioje, mielai talki- 
ninkavom ir talkininkausime 
giesme organizacijoms ir pavie: 
niams, kurie mūsų norės ir iš 
anksto apie tai mus informuos. O 
nesusipratimų bus galima labai7 
lengvai išvengti, jei laiku bus 
panaudojama stebuklinga šių 
laiku, susižinojimo priemonė ~ 
telefonas. .

^vč. M. Marijos Gimimai 
Parapijos, choro vadovybe

NEREMTI TERORISTINIŲ 
ORGANIZACIJŲ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
įgaliotinis Omahojė J. Smailys 
kreipėsi į savo senatorių E. Zo- 
rinskį, skatindamas imtis pa-r 
stangų, kad būtų sulaikyta JAV 
parama toms organizacijoms^ 
kurios- remia teroristinius sąjū
džius.

* . ; V

Senatorius parodė tam rūpės4 
tingą prielankumą ir J. Smailiui 
atsiuntė nuorašą Valstybės de
partamento Miško, kur departa
mento pareigūnas P. A. Moorė, 
atsiliepdamas į sen. Zorinskio 
pastangas, aiškina, kad departa
mentas 
ramos 
džiams.

rapijos bažnyčioje. Šv. mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė J. 
E. vysk. Vincentas Brizgys. Pa
mokslo tema — krikščionis — 
visuomenininkas. Kaip šeimoje; 
vieni šeimos nariai papildo vie
ni kitus, taip turi būti ir žmo
nių Visuomeniniam gyvenime. 
Visi šeimos nariai negali dirbti 
tą patį darbą ir turėti tą pačią 
paskirtį. Taigi ir visuomeni
niam gyvenime turinti būti dar
bo padala.

Po pamaldų — pusryčiai ir to
limesnės diskusijos veiklos klau
simais. Išrintktas naujas LKDS 
garbės teismas. Ji sudaro: dr, 
K. Šidlauskas, prof. dr. J. Meš
kauskas ir B. Žukauskas. Pri
imti suvažiavimo nutarimai, ku
riuos gražiai apipavidalino ir su
važiavimui pristatė rezoliucijų 
komisija: dr. K. Šidlauskas, teis.
P. Stravinskas, M. Samatienė ir Margaret Thatcher pristatytą 
K. Pabedinskas. 1 tokios sudėties ministrų kabi-

Suvažiavimas .baigtas Lietu- netą:
vos himnu. Tuoj po oficialiosios 
dalies, 3 vai. po pietų dr. K. Bo- garet Thatcher,

ant
Jo-

dinsi porą šimtų mielų dalyvių, ninkavo Pr. Razgaitis, Justinas 
Sekmadienį — iškilmingos pa- Šidlauskas ir stud. Ramunė Tri

niai dos Nekalto Prasidėjimo pa- čytė. Sekretoriavo ponios 
Repšienė ir M. Peteraitienė. 
dėlė parengimo našta knto 
Čikagos skyriaus pirm. Jono
kubkos ir v. p. Jono Kavaliaus
ko pareigingų pečių. Tą jie, pa
dedami skyriaus narių, atliko 
su dideliu atsidavimu. Didelė pa
dėka priklauso p. E. Vilimai
tei ir stud. Reginai Krutulytei, 
dirbusioms prie registracijos ir 
savo darbu įvairiose srityse pri
sidėjusioms prie konferencijos 
pasisekimo. Nemažesnis ačiū vi
siems svečiams ir LKDS na
riams., be kurių pagalbos tai ne
būtu buvę galima atsiekti.

(LKDS)

susižinojimo priemonių dėmesį. 
Pono Rudžio paskaita bus išleis
ta atskira brošiūra ir gaunama 
LKDS Biuletenio administraci
joj. Į

Ilgesnėse diskusijose dar la-j 
biau išryškėjo prelegento min-j 
tys’. Pasisakius eilei suvažiavi-Į 
mo delegatų, buvo prieita išva
dos, kad tokios apimties forumus 
galėtų suorganizuoti tik pats p. 
Rudis. Jo patirtis ir pažintys 
yra didelis turtas, kuris puikiai 
pasitarnautų šiam tikslui. Įver-j Kun Vaclovo Zakarausko medi- 
tindamas inž. Antano Rudžioj.
nuopelnus Lietuvai ir Krikščio- rjenė.
niškajai Demokratijai, suvažia- ^v0 taįp gr^į įr taip puikiai 
vilnas pakėlė poną Antaną Ru-, perduota, kad dalyvių susikau- 
di Lietuvių Krikščionių Demo-j pjmo tyloje girdėjosi kai ramu

nės žiedlapis nukrito ant stalo. 
Meninėj dalyje puikiai pasirodė 
'jauna, jau okupuoto] Lietuvoj 
gimus ir užaugusi, pianistė Lau
ra Vaičekauskaitė. Keletą lie
tuvių kompozitorių dainų padai
navo Aldona Buntinaifė. Vaka
rienė buvo paįvairinta sveikini
mais ir trumpais svečių pasisa
kymais. Svečių tarpe matėsi 
VLIKo pirm, dr- K. Bobelis, 
VLIKo Tarybos pirm. A. Regis, 
ALTo pirm. dr. K. Šidlauskas, 
Sąjungos garbės pirm. inž. A. 
Rudis, .dr. K. Ėringis, T. Blins- 
trubas. G. Lazauskas, dr. L. 
Kriaučeliūnas su ponia, VLIKo 
reikalų vedėja p. M. Samatienė 
ir t. t. Sąrašai visada pavojin
gas dalykas, nes niekaip neišvar-
Jiinininiiinnii m m iniiiinimnii innniniiiniiiiiiit mniiin inmiiiiniiiiiiiininin^

bai šioje srityje.
Paskutinėj popietinio posė

džio dalyje nominacijų komisi
ja pasiūlė palikti tą pati Cent
ro Komitetą dar vienai kadenci
jai. Komisijos nuomone, veikla 
yra įsisiūbavusi ir nauji žmonės, 
naujoj vietoj prarastų daug lai
ko kol Įeitų Į atitinkamą vagą. 
Centro Komitetui palikta teisė 
persiorganizuoti ir koptuoti nau
jus narius. Pasiūlymas priimtas 
vienbalsiai. Vakare — banketas.

dį Lietuvių Krikščionių Demo-1 
kratų Sąjungos garbės nariu su 
specialiu’ mandatu organizuoti 
tarptautinius fortūnits pavergtos 
Lietuvos ir kitų pavergtų tau
tų laisvinimo temomis. Inž. An
tano Rudžio patarimai visada 
bus mielai laukiami LKDS Cen
tro Komitete, o jo darbus ir 
užsimojimus rems visa LKD 
Sąjunga. Ponas Rudis trumpa* 
kalba priėmė šį pakėlimą ir įsi
pareigojimą.

Toliau sekusiose diskusijose 
buvo keliamos galimybės pain
formuoti viso pasaulio Krikščio
nių Demokratų susigrupavimus 
apie Europos Parlamento rezo
liucijas. Ta informacija ypač; 
būtų naudinga trečiojo pasaulio

NEBRANGIOS, BET JUNGOS KNYGOS
'• LITekATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moks! 

1154 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
7. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašuboo, A. Rūkitelės ir A. Yars' 
kūrybos >ovedkslais. 365 push knyga kainuoja tik 53.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr 
Hnių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datm 
Iventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim b 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apratj 
tas Tuoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hta 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr

įdomiai parašyta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni* I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys ūlustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardfių pavadlnlma'^h Jų vertintai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių femėlapla Kaina M

> K4 EAUMIS tIMl, rašytoje* Petronėlės Orintaftės tti
mtnftnal Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pli 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik S3. t I |«r

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptai 
Im Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje? tik i> 
Jurgio Jašinsko knygoje »ple Juliaus Janonio gyvenimą Ir poc 
riją. Dabar būtų j J galim* pavadinti kovotoju už žmogaus te’>« 
Knyga y^a didelio formato, 265 puslapių, kainuoji 16.

> lATTUINfS NOYELtS, 5L Ke^čenko kūryba, J. ValaJSk 
yvrtlma*. ĮM pri. knygoje yra 10 «ąmoJ5ngų novelių. Kaina SI

Kuygra pimamr* Naujleac**, 17W Se. RaMed SL, Uhleage

tacija pradėta iškilminga vaka-
____  Kanatminko invakacija

PERTVARKYTA BRITANI
JOS VYRIAUSYBĖ 

Z

Birželio 11 d. Britanijos ka
ralienė patvirtino premjerės

ministrė pirmininkė — Mar^

belie-,' VLIKo pirmininko prarie. inih. pirm/’ pavaduotojąs 
Šimas Čikagos lietuvių visuome- j William Whitelaw, 
nei. Pilna šaulių salė išklausė 
dr. Bobelio pranešimą, paremtą 
datomis, vardais ir įvykiais lie
čiančiais dabarties politinę pa
dėtį ir Lietuvos laisvinimo by
los eįgą. Pirmininkas kalbėjo 
viijrš pusės valandos, nesinau
dodamas jokiais užrašais. Jo 
enciklopedinė atmintis maloniai 
nustebino visą auditoriją. Dė
kinga publika pagerbė Vyriau
siojo Lietuves Išlaisvinimo Ko
miteto pirmininką ne tik gau
siais plojimais, bet ir atsistoji
mu.

Suvažiavimui sumaniai pirmi-

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

užsienio reikalų ministras' ?— 
Sir Geoffrey Howe,

iždo kancleris — Nigel Law- 
son,

vidaus reikalų—Leon Brittan, 
švietimo ir mokslo-—Sir Keith

Joseph,
Šiaurės Airijos—James Prior, 
Energijos — Peter Walker^, . 
Gynybos— Michael Heseltine, 
Darbo — Norman Tebbit, 
Prekybos ir Pramonės — Ce

cil Parkinson.
Buvęs užs. reikalų ministras 

Francis Pym ir transporto mi-. 
nistras Howell naujame minist
rų kabinete negavo jokios vie
tos. (E. L.)

pritaria sulaikymui pa
te r o rištiniams są j ū-

ALTo informacija

— Manoma, kad Arafatas 
rengiasi persikelti į Libiją. Jį 
kvietęs Libijos diktatorius.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
/ yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 

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

: R ; darbus dirba. ‘ " ' ? . '
>^'!ŠLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu

-% apdraudų savo nariams.‘*-,1 '
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
j u, Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
Į ’ Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

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

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

■ Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York, N.Y.T0001 

Tel. (212) 563-2210

atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoą

■
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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

3 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Friday, Ju a ė 24, 1983

x-*x ;<♦:< x*xx«< <♦>. <♦:<

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 925-2737

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

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

h. 4

ieeiOi ii w tfi_i| sum

Ini LICBAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip ' '.I

9

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jas mokės! kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti



Švento Jono nakties prietarai 
senesnių laikų Lietuvoje

Vidurvasario šventės tęsdavos < 
visą savaitę

Linksmiausia senovės lietuvių 
šventė buvo Vasarių^, kurį su
purdavo su idab;irtinėm “Joni
nėm”. Kai gamta būna pačiam 
gražume ir žydėjime, kai lau
kuose derlius paaugęs, žmonės 
džiaugdavosi ir linksmindavosi. 
O kad tos iškilmės turėtu giles
nės vertės, laipsniškai prie jų 
buvo piijungta tikybiniai daly
kai.

Kai l^urie iš mūsų dar yra gir
dėję liaudies išsireiškimus, jog 
“Dievas leido žmogų ant svie
to”. Panašūs išsireiškimai, buvo 
vartojami net ir 16-to šimtme
čio knygose. Tokie pasakymai 
daug ką reiškia. Jie primena 
mūsų protėvių tikėjimą, jog 
pradžioje žmonės, paukščiai ir 
kitokie gynūnai buvo kur tai 
aukštumoje, dievų sfęroje, ir 
Praamžius juos “nuleido” ant 
žemės pačiame vidurvasaryje, 
kai viskas yra gražu ir malonu.

Apie joninių švenčių cere-1 
mohijas daug ką atsimename, o 
ko mūšų atmintis nepasiekia, ga
iline rasti užrašuose, dainose ar
ba pasakose. Mes žinome pada
vimus apie paparčių žiedą, kurį 
užtikus Joninių naktį sutiksi vi
sokią laimę ir gerbūvį. Tą die
ną žmonės eidavo maudytis upė
se ir ežeruose apsisaugojimui 
nuo netikėtų ligų. Dienos metu 
šokdavo, dainuodavo, o vakarop 
išeidavo į pamiškę, sukurdavo, 
laužus ir apie juos ž'Uzdavo.'

Prieš šimtą metų Joninių 
šventės buvo plačiai miniręos. 
Vienas rašytojas aplankęs Pa-

atspėti ką Laumės kalbą. Mer
gelės rovė, žoles ir degino, idant 

nebūtų žolėti rugiai ir javai. Vy
rai sėmė rankomis žemę ntio ke
lio ir barstė į pievas, kad kur- 

įnąiai, rausdami žęmę, negadintų 
javu.

yisa tai^ sudąrė gražų, turtin
gą vaizdą niūsų protėvių prisiri
šimo prie gamtos, saulutės ir

A//a

biržę, šiaurinėje Lietuvoj^ nu
piešė kaip tų laikų jaunimas ir 
senieji didžiausiu atsidėjimų ruo 
sėsi ir sutiko tą dieną. Tai bu
vęs “tikras subruzdiihąs”, Jię 
aprinko vietą, sukūrę ugnį at
sivedė muzikantus ir pradėjo 
linksmintis. Senesnieji, kiaušy-Į gimtosios žemelės, 
damies lapų šlamėjimo, bandė -------------

PAPARČIO ŽIEDAS

Pas motinėlę, 
Pas sengalvėlę, 
Augo dukrelė 
Kaip lelijėlė.

Kilni iš būdo, 
Skaisti iš veido,
Širdis panūdo 
Giružės aido...

Dainelę skambią
Sesutės gieda.
Apie stebuklus
Paparčio žiedo.

Per šventą Joną
Laužai liepsnoja!
Pas dailia Ona
Piršliai atjoja!

Jonas Onutę 
Pasidabojo.
Aukso žiedelį 
Jai dovanojo!

—*W

J

bebus toks pats. Ji niekuomet Renata Ramanauskaitė, yill kl. 
daugiau neabejos savo laime. (A. S.)

MignUUHlMGyvenimas gyventojo akyse
Lietuva. Kai išgirstarpe tą žę- džią apkalbėti ir pęi^ū- 

dį mintyse sušvinta vaizba; ų_‘ ------ , T K_‘
mažas namukas, pašiatvtas Ž Lięiųvoje, to nėra. SvaJ^5įaiisia, 
mędžio rąstų, šulinys ir lęiry^tts ; gali save priimti, koks žmogus 
prie vartų, kuri senkelis pąsląU; t iš tikrųjų esi. Nęgal/ vaizduoti, 
toliau matome mišką, kuriame j kas nesi, nes visi melai tave ka- 
laksto žvėreliai. Motulė laukėj da nors prisivys. Kur tik eisi, 
skalbia baltinius, tęvelis darže- kų^ gyyęnsi, būsi toks žmogus, 
aria žemę, o vaikai ^ąuną daržo-j^o^s esi. Ar būsi, persėję jamas 

Į ves pietums. Už kalno saulė be-! Lietuvos gyventojas, .ar laisvos žini,tį oro pranešimo ir muzikos, 
veik leidžiasi ir maži žvirbliu- Ąnjerikos prezidęntas, visai ne- Šį rytą pranešėjas paskelbė kon. 
kai, jau grįąta į savo lizdus. O j svambu. Nesvarbu, kiek piųigiį kūrsą: “Dėmeąio, dėmesio! Šiaru 
kaip gražiai tas vaizdas atrodo! *tUpį mašinų šeiinos garaže, 
Bet niekur jau nerasi tokio vaiz-^nęĮ kiek drabužių taYo. 
do, — gali po visą Lietuvą ke
liauti. Nes tie, kurie ten gyve-|f> 

gal tik širdyse yra laisvi ir
gali gyventi, kaip norį. , KWibe krašte yi& žtopbiiį kūriė

sę kraštuose, o ypač dabartinėje

Buvo pavasario rytas, apie rūbus, batus, knygų, visokių da- 
6:15 vai. ir Birutė ruošėsi eiti 
į mokyklą. Kaip kiekvieną kitą 
lytą, ji atsisuko radiją, klausėsi

lykų. Pagaliau radijo stotis at
siuntė lėktuvo bilietus. Liko tik 
savaitė prieš kelionę. Birutė su
sitarė su mokyklos vedėju, kad 
bus atleista iš mokyklos penkias 
dienas ir galės tų dienų darbą 
atlikti vasaros metu. Daug da
lykų dar ir beto turėjo būti, at

likta. Birutė ir mama gavo pa
sus be problemų. Dievas joms 
padėjo.

Pagaliau čemodanai buvo su- . 
Lietuviai, kurie gyvęną mūsų K ūįrtingęsRi’ įįįjiį. tiij/ -pat l&r ijk Kai tik; pakuoti. Atėjo laikas važiuoti į

vaizduotėje, yra linksmi Jie*1 jpęa žmonių, kurie nieke neturi, si daina prasidės, bėkite prie aerodromą. Tėvelis jas nuvežė 
myli savo tėvynę, savo šeimą, o ijąąoai ųęt nėra turting^ijo žmo-į te^to.no ir skambinkite!” į ir išleido. Kai viskas buvo su- 

’ ypač savo laisvę. Niekas jų ne-^ gaus. nųę£elj^'ki$ ‘ j^s daug* Birutė kuo greičiausiai nubė-' tvarkyta ir jos lipo į lėktuvą/ 
skriaudžia. Jie gyvęna saldžiai, ItfiK Visi Žiebęs turį savo g® prie, te^ono ir pasuko duo-! Birutė tarė: 
turi ko valgyti. Ta šeima gy-. mą, ąr kartais Y^-rJi galvojo, kad nie-į
vens tame pačiame name, kol • ątširaitdą, kur viekas prapup-.-kas neatsilieps, kad būti penk-1 
visi vaikai užaugs ir išsikraus-^la. Kaip, anksčiau, tolėjau, "kur - tuo'j’4 žmogumi yra neįmanoma, j 
tys, bet seneliai ten vis tiek pa-iūk bjixažių.ę^, kur tik kt“ ” '

TĖVYNE PANČIUOSE

veik leidžiasi ir maži žvirblįu-

na.

dien rytą notiu pranešti naują 
konkursą! jeigu kas iš jūsų bū- ‘ 
sįtįė penktasis žmogus, kuris pa- 
skambins į stotį tai jūs ir ku
ris kitas, jūsų pasirinktas žmo--

0, gį, bįąūįi Tėvyne maho;

Regiu tave. per okeaną, 
Lyg rusų “taisomą” Kudirkos tiltą.

I ir išleido. Kai viskas buvo su-

— Mama, aš bijau.
— Ko tu bijai?
— Bijau skristi.
— Nebijok, pupa. Viskas bus._________ _______r T_______ ebatl&l skambėjo 10 ar dau-į — Nebijok, pupa. Viskas bus. 

šiliks. Tėveliai' po jlcie^: Iff ko jįjfr. gyveni, esi pats savo žnio-1 k^rtų. Ji jaū buvo pasi-i gerai, — tarė mama ir ąpkabųtd. 
taps šėĄėliąis; o jų lįąikaięiąi ka- gus, o žim&Ųs tikslas yra siek pakabinti I . ttaps seneliais; o jų ifaikaiuiai ka- -,gus; o įi 
dą nors atsikraustyž titgal j tą\įit ” 
mažą namelį

Apiplėšta^ padalintą: — 
p-ęl; metą burtą.
Naktis tamsi : — aušra hešyihta, 
O ateitis giliai užburta.

žięmojame labai ilgai: — 
Aukštaičiai, žemgaliai, galindai. 
Sūduviai, dzūkai, bei latviai; 
Visų, gi, užmiršti jotvingiai!

L Staiga Birutę. Į Į
jas: — Aš dar vis negalių tikėli,
penkta- kad mes važiuojame, — tarė Bi-!

j rutė. j
lausė: } — Aš taip pat negaliu, — at- i 
jau? sakė mama. 1

Lėktuvas pradėjo kilti ir ke_

ib i f — M®?.1!
, • j • ... s ę;yra kar- ; sis skambintais!

Si graži piisaka vienodai tiktn-J-Tij. ^r ^^-TT'v-tįf■ 5 , . . ,.“ v •-.* t-1 su sii amžinais, meile. Gali ap-1 Bitute ueuked
u- . - Ar aj tikra

. -r"- . n - * t kurie. įav$T —— Taip. 01
• 1 • X * * 1 ir tame kelįaųti? į Hįayajųs? į Baha-'pionė prasidėjo. Birutė galvojo

ąmęnkieGąkame sapnę, visi grh-mas? ItaUjit/pasirnikiinas yra *+~- t;
•rge* varzdaa .r v.sos. ^toc.. (aik faVŪ
svajones ]au yra pasikeitusios. , .. x ... , ., . -.i

ji -i ■: ;i r - ~ - -: : teiks tau džiaugsmą, bet daiktaiAmerikoje, kaų> tj. dabartinėj. ■
Lietuvoj, gyvenimas nėra visaip . x x :. j’ . . . . _ r j,, Pats turi tą-paslėptą meilę su
lengvas ar mielas, kaip sęniau -n,- . n.. . .■ T .
buvo, šeima turi sunkiai dirbti. ’
Net motina turi išeiti iš namų y .. . .. - :. • +.-• „--.va-J V , 'm • Laikyk tvirtai ta amžinąja mei- pasaže.■j rasti darbo, kad galėtu seimą , . ‘r T 'h "v .t - L- m ■ ‘k lr tJk tuomet būti pilnutinis

ap’ęugt1- a smogus, užsitikrinęs sau amži- ma noriu nukeliauti į Lietuvą 
ciau dažnai darbo rasti yra labai - , 1 -----------, T . . . ‘•v. į .<• mąja linksmybe,sunku. Jeigu esi vięnąs is lai4, . -
mingųių žmonių, kuris randa i 
darbą, turi dėkoti Dievui, kad y 
jis tave prižiūri.

Nežiūrint, kad žmonės dažnai 
gyventimą Ąnierikoje pėnkia, 
man.au, kad čia yra geriausia 
šalis visame pasaulyje. Mes kar
tais nepastebime, kiek laisvės, 
vienybės ir meilės čia turime. 
Mes galime tikėti Dievą, turėti

Žemąičiąų Kuršiai, Nadruva, 
Skalva, natangai, pągudėnai; 
Barta ir sėliai, ir Samba, 
0 pietryčiuose — pagirėliai.

rican dream”

1983-VI-24 <1.

apie praėjusias dvi savaites. Ji 
buvo taip užsiėmusi, kad nęt pa- 

Birutė galvojo: kur aš uorė- įniršo Dievui padėkoti už šią lai- 
•ppgali žmoguj suteikti meilės, čiau nukeliauti? Ji niekad ne-įnaę.
■■ uuir i<į.-įktsiępuį uicnę »u-» buvo skridusi lėktuvu, niekada — Dieve, labai, tau ačiū, kad >• 
.rasti., Kai pagaliau ją atrasi,, jos 'š Amerikos nebuvo išvažiavusi, leidai man laimėti šią kelionę, t 
nepamesk ir nepaleisk iš širdies. ' Tuomet atėjo mintis ir ji grei- -Prašau prižiūrėk mus ir neleisk: 

. - • [ nieko blogo mums atsitikti.
Į Lietuvą. Aš su savo ma- j Amen, — sukalbėjo maldelę ji, 

t--savo širdyje.
. . įi I Lietuvą? Kodėl? — pa-. Praėjo astuonios valandos, ir

ilpiįa Yničiulytė, VIII kL klausė pranešėjas. j jau perskrido Atlantą. Po ko- .
(A. S.), —Dėlto, kad aš lietuvaitė. Tu’<ęjų ą‘valandų nusileido Mask-

—.------- - -------- j sa^ei, kad galių, kur tik noriu. voje. Ten turėjo eiti per mųi-
— Pernai palyiom:s į Wash- Ar ten negalima? Iginę. Laimingai praėjo ir už

. Žinoma, ^aUma. Man tik' dviejų valandų išskrido į Vilnjų. 
buvo įdomu žinoti. Tu su ma-; Ten ju laukė daug giminių. ? 
ma, išskrisi už dviejų savaičių. jje visi sveikino ir bučiavo Bi- 

sus Sovietų šnipinėjimo reika- Būkite pasiruosiisios. j luįę sU mama. Per kitas penkias
lūs JAV-še. j, Ačiū, labai ačiū! Aš dar ne. dienas praleido laiką sū giminė-1

galiu tikėti, kad laimėjau. Gal mis ir važiavo ekskursijose. Ma
čią tik sar>na«? į- į daug vietų: bažnyčių, muzie,- r

^e> tu tikrai laimėjau Svei- • jų, rūmų, pilių. Tos penkios die_ 
, TĮ" ' -los praskrido kaip vėjas. Netru-

Birutė pakabino ragelį ir bė- kuS atėjo diena, kai reikėjo iš-Į 
go pasakyti mamai geras žinias, skristi namo. Birutė graudžiai 
Mama visai netikėjo. Ji manė,

į.' kad. Birutė juokauja. Pagaliau 
, dukrelė įtikino mamą, kad jos 

abi skris j Lietuvą už dviejų
i savaičių.

Birutė turėjo skubiai ruoštis 
Į mokyklą. Visą dieną mokyk
loje ji svajojo apie kelionę. Gal
vojo apie visas vifetąs, gimines 
ir nuotykius, kurie ten laukė.

Į Dieną greitai praėjo. Kai grįžo 
namo, mama jai padėjo atrinkti 
daiktus ir sudėti Į lagaminus:

Kaip, žvaigždė vakaro, tyloj,;
Giliai Įmigę broliai prūsai.
Saldžiam sapne, o Lietuvoj,

. Tarsi lava: — mirtis ir rusai!
- .V * i * . V ; - ■ - . * t ( I

<? • '

Ir tau, šalie garbingų bočių.
Skausmingai plėšoma širdis!
Kovoj kas krito: — kas už grotų, 
Kas lajęyęs rytmetį išvys?

■'i

įngloną atvyko Stanislav And- 
rossov, o Washington. Post da
bar tvirtina,- kad jis tvarko vi-

Jau boniose varpai nudyla, 
Kraupiau vis jaučiami, širdy. 
KažkasTęn miršta užu Šilo, 
Keiksmų ir salvių, aidesy.

Australiją sustabdė urani,- čia tik sapnas?
bet kokią religiją, ar visai, jos jaus pardavimą Prancūzijai, kęl -
neturėti; pasivaišinti visokia.u- ji nenustos vykdyti branduoli- 
siais valgiais, visur, kur tik no- n'ų bapdymų Rajpjojo vande- 
rime, atostogauti, net savo vai- nyno pietuose.

Čia iš anapus žvarbūs vėjąi, 
Atklydę blaško laisvės šauksmą. 
Ten miršta sūnūs už idėją! 
Ten alpsta motinos iš skausmo.!

J

paliko gimines, su kuriais spėjo 
susidraugauti. Buvo liūdna juos 
palikti. Jie visi stovėjo aerodro
me ir žiūrėjo, kaip lėktuvas pa
kilo. Lėktuve Birutė verkė kar
tu su mama ir sakė, kad nori su
grįžti atgal.

Kai jau grįžo namo, Birutė pa
skambino j radijo stotį ir papa
sakojo apie kelionę, dar kartą 
padėkodama jiems.
Tačiau po šios kelionės Biru

tės gyvenimas jau niekados ne-

0, aš gyva širdim jaučiu 
Nelemtą baudžiavą — Kražius 
Kazokų kirčius ant pečių... 
Ir baisiai kruviną bjržęlį!

Dar pats vidurnaktis gilus, 
Miegojo žmonės ir rami gamta, 
padangėj plaukė rpėnulis, apvalus, 
Ramybėj skendp Dievo visata.
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IF IT HAPPENS

TORNADOS
If one struck, would you 

know whgt to do?
Tomedos rwpect ho geograpHs bovxtorto*. O** 
last y»r» *,24S tornado* h«v<ti 

4««torar< Matot VftM occw

GETTING PREPARED 
v • > : v

C Know ho* to goC woofį>er
Hbrrhetibn In your octowunty md mow idtof 
t mean*.

va* - - m- - - e*——f- - —a - 4 — * a-,4* ’8wtxxw ownrtw wimsoo wwKSr

you’re

Tel.: S47-7747

losses e

cMch ar doprwdcrt-
* you‘r* in « car, pat out

af < to oowr dwmrtQr a 
cduiddo.
— Make bveotory everything In yotr 

fesut* And keeo It in t safe piece away from 
home (Ves r safe box). R wSi be a

beto W tor your

2 WE&Y ROAD •

er Kazanauska*. Pres.
«XN ■on.Tu«.Frl.>-4

SERVING CHICAGO LAND SINCE 190$

ance <y kd 
help; x as K yotx

PASSBOOK 
SAVINGS... financing.

AT OUt LOW IATB

Tik neužmigo, Markso Karolio dvasia!- 
Nemigo Leninas ir šėlo Stalinas I 
Kraupios tų ištežimų stącijos...
I Sibirą, kalėjimus, kęnclagerius.

M . tontodo *ig*tov

of utorwlo

Mutual federal 
Savinos a

Riedėjo ešalpnai pąftmftrįtų,;
Budriom, sargybom — užkaltais langai 
Dažnas jau ^viškės nebematęs namų.. 
Ir niekas ąt^do jiems nepaduos vandens

0, tu. engėjų, paniekinta tautą, 
Ar šitą sielvartą nakty girdi,?.! 
Baudoj ir atarose skęsta Lietuva; 
Brolau! Koįėį tyli?.! Kodėl tyli?.!

Prabilkime dangų plėšiančiu šauksmu 
I kurią Tąvynę.mūsų engia!...

‘Laisves Lietuvai” Su. liepsnojančiu, K-ąią.ntu.

Naujienos Cbjcaso. 8. UI
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: nedrįso to daryti. Juk redakcinėje kolegijoje Marijaus 
Blyno vardas stovi pirmoje eilėjb. Anksčiau jo straipsnių > 
redaktoriai nebedėdavo ir buvo tvarka, bet dabar rėdak- i 
toriams jau nepatogu.

Redaktorius galėjo bent kalbą pataisyti, kaip jis’ 
daro su kitais atsiųstais straipsniais, bet šį kartą jis ir to 
nepadarė. Kokiais sumetimais jis taip pasielgė, tuo tarpu 
dar neaišku. Reikia tikėtis, kad laikas ir šį neaiškumą 
paryškins.

Pirmąjį savo paragrafą Marijus Blynas šitaip už-į

$45.00
$24.00
$5.00

“Jų “garbei” (Blynas turi galvoje bTaujlenas. — 
N. Red.) reikia pasakyti, kad rašeivos jie tikrai nei 
blogi: nesvarbu ką rašo, kaip rašo, bile tik tašo.. 
Tuomet ir pilasi be atvangos liejamo rašalo sibutos”

(L.L., 1983 m. birželio 16 'd.)

Jeigu Blynas būtų pavartojęs tą “bile” bet kurios 
nepriklausomos Lietuvos gimnazijos ketvirtoje klasėje, 
tai mokytojas būtų jį palikęs antriems metams. Jeigu 
būtų “bile” parašęs Kauno universiteto ^baigiamajame 
darbe, tai bet kuris teisininkas būsų jam pataręs pasi
spausti lietuvių kalboje, nes nė vienas teisininkas, ihži- 
nieriuš ar gydytojas nebūtų gavęs Uhiversiteto diplomo, 
“bile kaip” rašydamas lietuviškai.

Kodėl Atgimimo Sąjūdis “bile kaip” rašantį teisi-: 
ninką pastatė savo sąjūdžio priešakiu? Nejaugi jų tarpe-, 
nėra nė vieno, kuris galėtų gėdos nedaryti lietuviams? 
Paskelbtame sąraše yra visa eilė žmonių, kurie gali neį 
<fbile kaip” rašyti, bet gali aiškiai, gražiai, lietuviškai 
savo mintis išdėstyti, bet jie pasirinko 4<bile kaip” rašantį.-.

Geras teisininkas privalo būti geras matematikas.’ 
Jo žodžiai privalo būti aiškūs, suprantami ir tikslūs, kaip 
tikslūs yra skaitmenys. Jo mintys taip pat privalo būti' 
logiškos, kaip lygtys. Jeigu minytš- neaiškios, nelogiškos, 
netikslios, tai. iš tokio žmogaus ? advokato n'ebuš. ė - į 
; ‘ Laimė, kad. Blynas, baigęs;teisę Vilniaus ĮTnivėYsj*;. 

ir tunelius įš Maišiogaloš į tai buvo įdomu skai- tete, pateko į 'CĮevelandą ir visai nebandė dirbti A^.eriė 
tyti. Bet kai įvyko-Lietuvos Atgimipio Sąjūdžio rinkimai kos teismuose. ’Čia jam būtų buvę labai daug sunkumų.; 
ir pasikeitė vadovybė/ Marijus Blynas tapo . Vyriausiu Į Tame pačiame rašinyje teisininkas Blynas dar turi ši*-

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams_________
pusei metų ____
trims mėnesiam. .

vienam mėnesiui _
Kitose JAV vietose:

$24.00
$15.00
$5.00

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

$48.00

Taip rašytį tai nereikėjo 
universitete būti...

Marijus Blynas, prieš 15 metų parašęs straipsnį, 
gavo tiek pylos, kad per visą šitą laikotarpį į visuomeni
nius lietuvių tautos reikalus nesikišo. Jo paties draugai 
jam patarė neliesti tų dalykų, kurių nežino. Ir jis klausė.

Jis mėgsta rašinėti. Kol jis rašinėjo apie buvusius 
Lietuvos priemiesčius, apie buvusius LietuVos, vieškelius

tyti. Bet kai Įvyko Lietuvos Atgimipio Sąjūdžio rinkimai
► 1 9     i. -i  _ * “ ■z _

Laso valdybos pirmininku, tai nėra kam jo suvaldyti.
Šių metų birželio 16 dienos L.L. numeryje paskelbta 

Lietuvos Atgimimo sąjūdžio vyriausios rinkimų komisi
jos sprendimas, pasirašytas pirmininko V. Semaškos, sek
retoriaus A. G. Grigaliūno ir narės Irenos Stongvilaitės; 
tai matome, kad Marijus Blynas yra Lietuvos Atgimimo 
sąjūdžio seniūnų tarybos pirmininkas.

Ar Marijus Blynas vyriausios rinkimų komisijos iš
rinktas Laso Šeniūnų tarybos pirmininku, ar toji taryba 
jį išrinko Laso vyriausios valdybos pirmininku, iš to 
pranešimo neaišku, ar jis yra abiejų šių organų pirmi
ninkas, ar tiktai vieno, bet aiškėja, kad jis dabar kalba 
Laso vardu, todėl Laisvosios Lietuvos redaktorius pir
mame numeryje Įdėjo pasikalbėjimų šū Laso vyriausios 
valdybos pirmininku.

Lietuvos Atgimimo sąjūdžio vyriausias leidėjas yra 
Valerijonas Šimkus, o vyriausias redak'otrius yra Mor
kus Šimkus. D'ėl tų dviejų Šimkų škait-ytfajM kartais susi
maišo, kuris jų tūri didesnę galią. Kaip ten bebūtų, Mor
kus Šimkus turi teisę apkaityti, trumpinti ir taisyti 
visus atsiųstus straipsnius. Jis galėjo vyriausios rinkimų 
komisijos, tų seniūnų komiteto ir vyriausios valdybos 
pirmininko konfūziją taip pataisyti, kad skaitytojams 
nebūtų jokios konfūzijos. Jis taip daro su atsiųstais 
straipsniais, bet šį kartą su Marijaus Blyno atsiųstuoju

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYžH’bČlAl
VTęsm^)

Jie nebėgo greitai, tąrytūifn pritikėdami 
savo neišsenkama jėga, sulaužančia Visas užtva
ras ir išvedančia vėl į laisvę, žemė pradėjo dun
dėti nuo jų svorio. Barzdoti buliai, einą priekyje 
bandos nuleistomis galvomis, kartais sustodavo, 
tarytum svarstydami, kuria kryptimi ^uiti. Iš 
galingų jų plaučių veržėsi kurtus mhtfri>jimas, 
panašus į požeminį griaustinį. iŠ šnervių šniokš
tė garai, o priekinėmis kojomis kasdanū sniegą 
atrodė ieškojo pakraujavusiomis akimis pasislė
pusio priešo.

Tuo metu pradėjo garsiai šaukti baidytojai, 
kuriems iš pagrindinės linijos ir iš aikštės šonų 
atsakė šimtaųbalsų; sugriaudė ragai ir švilpynės; 
sudrebėjo miškas iki giliausių jo gelmių ir kartu 
įpuolė į aikštę negirdėtai skalydami, žvėris besi
veją šunes. Jų pasirodymas akimirksniu suerzino 
pateles su jų vaikais. Iki šiol palengva ėjusi banda 
pasipylė per aikštę nematytu greičiu. Vienas 
tarnų, Kepsninės spalvos, milžiniškas, ūgiu di
lesnis už zubrą, sunkiais šuoliais pasileido me- 
Iž’Ttoių link, pasuko į dešinę aikštes pusę ir, 
pamatęs už keliasdešimt žingšlrifų tMrp medžių 
arklius, sūdo.o ir baubdamas pradėjo ragais arti 
žemę, tarytum ^ruošdamas šuolini ir kovai.

šita; išvydę baidytojai pradėjo dar labiau

i

kos 'teismuose. "Čia jam būtų buvę labai daug sunkumų.

Ramusis ežerėlis

■ 4' M;

toki sakinį; . . . ;
“Naujienos” ir tie, kurie taip jau save garbina, 

esant “demokratais”, kažkodėl neigia tikro Lietuvos'* 
patrioto ir tikro demokrato, buvusio Lietuvos prezi
dento K. Griniaus testamentinius žodžius: “Paskel-' 

biame amnestiją visiems0. (Ten pat) j

Dr. Kazys Grinius niekad šitaip ainnėstijos nėfor-5 
mulavo. Jeigu jis būtų ją taip JbrinūlaVęš, tai jis niekad 
Lietuvos prezidentu nebūtų buvęs. Jeigu ar. Grinius butų 
paskelbęs amnestiją visiems, tai reiškia, kad amnestija 
būtų turėjusi būti taikoma ir komunistams. Dr. Grinius 
skelbė mirtiną kovą komunistams, o dabar savo kovės 
obalsį jis būtų taip melagingai formulavęs, kad būtų 
Iškaitęs ir komunistus. Dr. Grinius savo mibtis mokėjo, 
trumpai ir aiškiai formuluoti. Būtų gera, kad Vilniaus 
universitete teisę baigęs Blynas pasiknistų po dr. Gri-i 
niaus paskelbtas mintis ir pasižiūrėtų į jo testamentą.’

Kaip galima bet kokiu klausiniu aiškintis--ir Mari-: 
jui Blynui, kada jis toks nepastabus ir. taip .neaiškiai■ 
kalba ir rašo apie dalykus, kurių neaprėpia ir besupranta. 
Mums atrodo, kad paskyrimas Marijaus Blyno vyriau
sios valdybos pirmininko pareigoms sulėtins Lietuvos., At
gimimo sąjūdį atgimti. Vietoj aiškumos, jis atneš dau
giau konfūzijos.

Kol priešakyje stovėjo Št. Jakobickas, tai bent Žino

VLikO TAIJYBOS POSĖDIS
VyriaiisiojO Lietuvos Įšlaisvi- vius su VLIKo institucija ir Lie-' 

nirno Komiteto Tarybos posėdis tuyos vadovavimo dąrbū. Mo- 
įvyko 1983 m. gegužės rnėn. 14 kyklai trūksta stipendijų nepa- 
d. Tautiniuose Nlmuose. čika- siturintiems moksleiviams. Mo- 
X°ie: T?tybos pirm. Vaclovas kyklos vadovybe nėpritąna mo- 
Mąž'^ka'tVĮ^tuVių Tautinis Šą-; kinių ekskursijoms į . okupuotą --

itid^oriipje. kalboje šu- .Lietuvą,, bet už mokyki^^fenų- tęių}''Bė: 
pažindind Tarybos narius su jo 
kadencijos riiėtu. atliktais dar-’ 
bais ir reprėžentScija. ,.pb- 
šėdį įj.. Mažeika pakvietė naują
jį JAV Lietuvių Bendruomenės; 
krašto Valč^rbds pirm. idr. A.’ 
Butkų ir kun/dr. J. Prunskį. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto valdybą šiame posėdy
je atstovavo valdybos v. p. dr. 
E. 'A'rmanie’bę.

Dr. Arrnąniene painformavo 
apie pąskutiijius VLIKo valdy-. 
bos d.arbuą. Tuoj pat po nutei-: 
simo kūn. A. Svarinsko okupuo
toji Lietuvoje, buvo painfor
muota Žmogaus teisių^ komisija 
ir Madrido konferencijos vaka
rų valstybių atsfoyai. Ponia Ar- 
mahiėne lankėsi Europoje. Vi
zitavo Vasario 16 gimnaziją, ku
rioje §iūo metų mokosi 98 moki
niai. Taip mokytojų, dešimt yra 
Vokiečiai ir tai sudaro daug sun
kumų iš angliškai kalbančių 
kraštų atvjdiusierns mokiniams, 
nes siė nemoka vokiečių kalbos. 
Paprašyta kun. J. Dėdino, p. Ar
malienė supažindino mokslei-

dirba vi I i o j anti ranka Sr ’ salia 
patarimų ir sudraūdimų, nedaug 
ką gali padaryti. Vokietijoj pa-: 
darjda daug pastangų. atgaivint! 
ELTA , leidimą vokiečių kalba.; 
Tuo reikalu p. Armamene tarėsi 
su p. Lukošium, kuris ilgus me-, 
tus vadovavo radijo trahsliaci-' 
joms į okupuotą Lietuvą iš Ma-. 
dri.do. Pagelbėti pažadėjo ir Va-, 
sario 16 gimnazijos direktorius 
p. Šmitas.

Dr. A\ Butkus, JAV. Kraštoi 
Valdybos pirmininkas dėkojo ūžį 
progą dalyvauti Vyriausiojo Lie-’ 
tuvos Išlaisvintimo Komiteto Ta
rybos posėdyje. Tai suteikią jam 
asmenišką pasitenkinimą ir gar
bę. Pakvietimas sukėlęs ir su-, 
širupihrmą, nes jo žodžiai galį 
būti iškraipyti ar nesuprasti. At
vykęs susipažinti ir išgirsti, ką 
galėtų padaryti, santykių su PLB; 
valdyba išlyginimui. Jam rū-. 
pinti tų santykių raida. Nuo san 
tykių didele dalimi priklauso 
veiklos sėkmė. Santykių netu
rėjimas neigiamai atsiliepia į vi-

jai, "kAS Atgimitno' Sąjūdis lietuviams neš “tautinę de
mokratiją”, tuo tarpu M. Blynas neša visišką konfūziją.

jus. Pirmininkas esąs patenkin
tas Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto ir Amerikos 
Lietųyių Tarybos; parodytu pri
tarimu. Iš antros pusės esąs sais
tomas LB nutarimų ir tradicijų.

Taip ALTo ir JAV; LB santy-

kius. Atrodą, kad lietuviškoji 
išeivija: remia vįšus veiksnius, ir: 

jęĮorr ‘ jiį. darnumo. •;Šušitijimas 
šū Amerikos Lietuvių Taryba 
vyksiąs tekiau. /Kaš. liečia PLB

. Būtlį.nepirddt&tirig'a ieškoti 
kalcių. Nežinąs kuo gali prisi
dėti, bet trokštąs ’geresnių san
tykių. JAV LB visada būsianti 
atvira, raciohafioms diskusijoms. 
Santykių, išlyginjmūi kenkiąs 
Reorganizuotos LB atsiradimas. 
Teismu žmonių 'santykių neiš- 
lyginsi. Reikią vieningo darbo 
ir sūsėdimo _pne vieno stalo. 
Opozicija ėšahti tėikalinga vi
sur. Redrg. LB galėtų įsijungti 
atskiroms apylinkėms ir turėti 
įtakos JAV ir viso pasaulio LB.

(Bus daugiau)

Brooklyfce M. Liubavu'ių 
pagrobę nepažįstami vy-buvo 

rai, įstūmė į lengvą automobili 
ir Išsivežė. Jį paleido kitame 
miesto krašte, atėmę pinigus.

— Sunarų rabinas Sten būtų 
patenkintas, jei ne sunarai būtų 
pagrobę 36 metų barzdotą Liu- 
bavičių.

PiRLiTt jAv taupymc bonu:

šaukti, o medžiotojų eilėse pasigirdo perspėja 
šauksmai: “Kunigaikštiene, kunigaikštiene! Gel
bėkite ją!” Žbyska pagriebė sniege įsmeigtą ra
gotinę ir šoko miško pakraštin, paskui jį pasileido 

• keletas lietuvių, pasiruošusių mirti už Kęstučio 
dukterį, o paskui kunigaikštienės rankose šū- '' 

1 girgždėjo kilpinis, suzvimbė strėlė ir, prabėgusi i 
nulenktą žvėries galvą, įsmigo jo sprandam

— Gavo, — suriko kunigaikštienė, — hb-1* 
pabėgs...

Bet tolimesnius jos žodžius nutraukė toks ? 
baisus bliovimas, kad net arkliai prisėdo. Tauras 
puolė kaip audra tiesiai į kunigaikštienę, tačiau 
nemažesniu greičiu iš medžių tarpo išpuolė de 
Lorche ir pasilenkęs prie balno su ištiesta kaip ri
terių turnyruose ietimi pasileido tiesiai į žvėrį.

Vienu akies mirksniu ten buvę pamatė, kad 
; į žvėries sprandą smeigiama ietis sulinko kaip 
nendrinė ir lūžo į daugelį gabalų, o tada baisi ra
guota galva pasislėpė arklio papilvėje ir, kol kas , 
nors spėjo surikti, arklys ir raitelis šovė į viršų ' 
tarytum iš svaidyklės.

Nukritęs ant šono arklys mirties agonijoje 1 
pradėjo spardytis kojomis, apraizgydamas jaš 
savo žarnomis, pasileidusiomis iš pilvo; de Loddfe : 
gulėjo netoliese nejudėdamas, panašus ant snie-. 
go į geležinę masę, o tauras valandėlę svarstė/ar 
nepalikti jų ir pulti kitus arklius, tačiau, maty
damas prieš save pirmąsias aukas, grįžo atgal 
prie arklio ir pradėjo ragais arti nelaimingo 
arklio pilvą.

Iš miško, pasipylė žmonės svetimajam rite
riui padėti. Žbyska, kuriam rūpėjo kunigaikštie
nės ir Danutės apsauga, pirmas pribėgo ir Įsmei
gė ragotinės viršūnę po žvėries mentimi. Tačiau 
smogė tokia jėga, kad taurui staiga pasigręžuš 
ragotinė lūžo jo rankose, b pats 'pargriuvo veidu 
Į sniegą. “Žuvb! Žuvo!” — pasigirdo bėgančių pa
galbon mozūrų balsai. Tuo metu buliaus galva 
u^afengė Žbyšką IV prisiaudė jį prie žemės. Nuo 
kunigaikščio pusės jau begd jo sargai, bet būtų 
pribėgę per vėlai, jei laimei nebūtų prie jo atsku
bėjęs Jagienkos dovanotasis čekas Hlavi. Jis pri- 
bė^d knkšcikū Tr, abiem rankom iškėlęs platų 
kirvį, kirto į palenktą gyvulio sprandą tuojau 
pat už ragų.

Kirtis buvo toks baisus, kad žvėris krįto, kaip 
žaibo užgautas — j’o nugarkaulis buvo nukirstas 
ir galva kAbojo phštau nukirsta. Bet krisdamas 
jis prispaudė Zbyšką. Abu “sargai” tuojau pat 

’ nutraukė lavoną nuo Zbyškąs, o tuo tarpu nuo 
arklių WšoknšI6s Kunigaikštiene ir Danute pri
bėgo išsigandusios prie sužeistojo jaunuolio.

jis ’gi išbalęs. Apšfliėjęs tauro ir savo krauju, 
tirtipull pakilo, pabandė stoti, susverdėjo, par- 
ipddlė ant kHių ir, paširėrrfęs rahkbmis, sugebėjo 
ištarti tiktai vieną žodį:

— Danutėje... ;
PAškūi iŠ jo burnos pasipylė kraujas, ir tam

• sa apgaubė jo galvą. Danutė sugriebė jį rankomis 
už pečių, bet, negalėdama jo išlaikyti, pradėjo 
šaukti pagalbos. Jį apsiautė iš visų pusių, trynė

sniegu, pylė Į jo burną vyną, kol Mrokota Įsakė 
paguldyti jį ant kailių ir stabdyti kraujavimą.

— Jis gyvens, jei tik šonkauliai, o ne nu
garkaulis sulaužyti, — tarė kreipdamasis i kuni
gaikštienę.

Kiti dvariškiai šoko padėti medžiotojams 
gelbėti de Lorche. Jis buvo vartomas Į visas puses, 
ieškant buliaus ragų šarvuose padarytų skylių ar 
Įfehkimų, bet išškyrūš sniegą, kuris buvo įlindęs 
į šarvų skardų tarpus, kita ko nieko nesurado. 
Tauras puolė tik arklį, kuris dabar gulėjo šu iš
tąsytomis žarnomis nusibaigęs, o de Lorche ne
buvo sužeistas. Jis neteko sąmonės tik dėl kriti
mo ir, kaip vėliau paaiškėjo, jo dešinioji ranka 
buvo išnarinta. Dabar, nuėmus nuo jo šalmą ir 
Įpylus į burną kiek vyno, tuojau atidarė akis, at
gavo sąmonę ir, matydamas ant jo ’pasilenkusias 
išsigandusiais veidais dvi jaunas ir stambias 
dvariškes, tarė vokiškai:

— Tikrai aš esu jau rojuie, ir angelai pm 
'manęs stovi?

Dvariškės nesuprato, ką jis pasakė, bet nu
džiugo, kad jis atsigavo ir prakalbę; •. pradėjo 
jam šypsotis ir medžiotojų padedamos pakėlė jį 
nuo žemės. Pajutęs dešinėje rankoje skausmą, jis 
suvaitojo, kairiąja ranka atsirėmė Į vieno “an
gelo” pečius ir kurį laiką stovėjo bijodamas ir 
žingsnį žengti, nes nepasitikėjo savomis kojomis.

(Bus daugiau)
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Tel: 562-2727 arba 562-272§

tervte 855-4506, P*®* 06058

NaturmortasK. Žoromskis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchacter Community klinikų* 
Medicinos direktorius

1938 S. Manhalm Rd., Westchester, ill.

VAKARŲ VĖJAI .
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 
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išmaišykite su virtais ryžiais, ir 
duokite staLn. Geriausiai tinka 
rudi ryžiai.

Rice ’n Clam Sauce
UŽ-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

5907 West 103rd Strsst 

Valandos pasai susitarimą.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2413 W. 71st St TaL 737-5149 

Tikrinę į Iri g. Pri taiko akiniua 

ir “contact leaser”,

SENIAUSIAS ĄŽUOLAS 
RYTŲ PRŪSIJOJE

Kedinės apylinkėj, Rytų Prū
sijoj, Yra ąžuolas kuris išgyve
no virš 1,000 metų. Tas milžiniš
kas medis toli numeta šešėlius 
ir visai neparodo savo senatvės. 
Pirmiau jis stovėjo kaizerio 
Wilhelmo II dvare; dabar apie 
jį sukinėjasi maskoliai.

Prie to ąžuolo ilgus metus bu
vo prikalta lentelė su pažymė
jimu, jog ąžuolas buvo pirmą 
sykį pastebėtas 1066 metais. O 
jau tada jis atrodė suaugusiu. 
Misionieriai, aplankę senąjį prū
sų kratą, aprašė jį, pažymėda
mi jog jis stovi šventovės vidu
ryje. Vėliauj, kryžiuočiams iš
naikinus prūsus, ąžuolas pasili
ko nenukirstas, o po kelių šimt
mečių jį paėmė savo globon vo
kiečių valdžia.

Taigi, kol tas ąžuolas stovės, 
tol jis liudys, jog kadaise čia 

giminė...

■ - u > t** ” 1!
■1APLINK MUS JR MŪSŲ NAMUS

Dr. LEONAS SEIBUTXS' syven° Uetuviu
INKSTŲ. PŪSLtS IB 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STRUT 

Valanda*; antrad. 1—4 popiet.

Ofisu telefaus: 776-2880,

— Pravda praneša, kad Sovie
tų Sąjungoje ir Rytų Europos 
kraštuose per ateinančius de
šimt metų bus žymiai padidinta 
elektros energijos gamyba ato
minėse jėgainėse.

FLORIDA
— Birželio 29 - liepos 4 dieno

mis Pabaltijo ir Vakarų Balta
rusijos teritorijoje vyks Sovietų 
kariuomenės ir laivyno manev
rai, kuriems vadovaus maršalas 
D. Ustinovas, Sbv. Sąjungos gy
nybos ministras.

Naudingi patarimai tr įdomūs dalykai

Taupykime, pigiai pasigamindami maistų
Bandymui balansuoti maisto 

vitaminus, kurie yra reikalingi 
kasdieniam žmogaus naudoji
mui, naudokite ryžius, kurie yra 
gana turtingi proteinais. Čia 
paduodame kelis pagaminimo 
būdus, kurie yra daugelio Ame
rikoje naudojami. Nenorint iš
kraipyti receptų pavadinimų, 
leiskit juos naudoti angių kal
ba.

kitomis pupomis. Išvirtus ry
žius sumaišykite su keptomis 
pupelėmis, pridedant Kiney mi- 
Lima pupelių. Užkaitinkyie mi
šinį ant karštos ugnies. Duo
dant stalan, apbarstykite spir
gučiais ir užpilkite rūgščios 
grietinės.

Peanut Rice

Red Flannel Rice Hash

PERKRAUSTYMAI

KNOW YOUR HEART

Leidimai — Pilna apdravte 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chant 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-806?

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
taku chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 337if 

Tel (813) 321-4201

SOPHIE BARČUS

Apdrausta, perkraustynaas 
iš I*a iri y statusu

ANTANAS VILIAUS
TaL 376-1882 arte 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ
■j;

Šeštadieniais tr sekmalianialf 
nuo 8:30 iki 9 M TaL ryto. 
Stotiaa WOPA - 1499 AN 

tranili uo|amw S mūcy 
Marquette Parte.

VedėĮa —- Aldona Deukuc 
Telef-x 778-J54J

Imti vienodus kiekius sukapo
tos jautienos mėsos, sukapotų iš
virtų burokėlių ir tą patį kiekį 
išvirtų ryžių. Prieskoniui nau-' 
doti sukapotą svogūną, druskos 
ir pipirų. Visą mišinį užkai- 
ttinkite puode, ir po to duokite 
stalan.

Ricce Parmesan

7159 So. MAPLEWOOD AYI< 
CHICAGO, IL

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDtlONYTt 

PregrartM* v»dė|«

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

Visos laidos ii WCEV stoties 
banga 1430 AM.

St Petersburg, Fix, 12:30 vaL p.p. 
ii WHS stoties, U10 AM banga.

2S4S W. 71«t Street

Chicago, Ulinois 60629
Tekt 778-1374

€

Naudoti virtus rvžius su 
piltu karštu Clam padažu. 

♦ ♦ *
Moteries nuomonė apie 

šeimynišką ramybę

Ko žmona turėtu įrengti ir 
ko prisilaikyti namuose

Viena žinoma amerikietė psi
chologijos mokytoja, surašė ke
letą taisyklių kaip išlaikyti šei
moje tinkamą nuotaiką ir pasi
tenkinimą. Žmonoms ji pataria:

1) Būk visada smagi ir šir
dinga savo vyro atžvilgiu; 2) 
Neik pusryčiauti tinkamai ne
apsirengusi ir nesusišukavusi 
plaukų, 3) Nerėkauk ir garsiai 
nekoliok; 4) Neskaityk vyro laiš
kų, nes tai yra nekultūringas el
gesys. 5) Nekritikuok vyro prie | 
svetimų, nebent tą darytum | 
lengvoj, draugiškoj formoj. 6) | 
Atsimink, jog šypsena ir links- ■ 
mas veidas, yra vertesnis už aša
ras ir piktumą.

Ką vyrai turėtų daryti, toji 
psichologijos žinovė nepasako. 
Bet jie turėtų patys susiprasti.

Jj£ 5jc

® Moterims, norinčioms padu 
dinti savo krūtis, įoperuojama 
elastinga medžiaga, žinoma sili
cone vardu. Tačiau neseniai pa
stebėta, kad silikonas erdvėje 
plečiasi. Skrendant lėktuvu 18,- 
000 pėdų aukštyje silikonas pa
didėja dvigubai, o 30,000 pėdų 
aukštyje net trigubai. Patariama 
skrendant lėktuvu dėvėti lais
vesni us drabužius bei apatinu- | 
kus. Iki šiol skundų teismuose | 
dėl šio dalyko dar nebuvo. s

* * * . < I
» Senovės egiptiečiai namie 

visi turėjo būti basi- Tačiau kur 
nors eidami prisirišdavo po ko
jomis palmės lapų ar papiruso 
žievės karnų, arba net sandalius 
ar etiopiškas dailias kurpaites 
pasidarydavo. Asiriečiai vaikš
čiodavo basi. Tik jų karaliai ir 
didikai prisirišdavo sandalus ar 
kurpes. Kariai dėvėdavo pinti
nius šikšnos batus net beveik 
iki kelių ilgumo. Senovės persai ’ 
dėvėdavo iš priekio suvarstomus 
batus ir kurpes. Hebrajų tik 
diduomenė žinojo sandalus. Ta- i 
čiau namie ir ta diduomenė tu
rėdavo būti ba.sa.

Magdalena šulaitienė

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Sukapokite sūdytus riešutus, 
pakaitinkite svieste ir mišinį su
pilkite į ryžius.

Easy Cheezy Rice

Baigus ryžius virti, pamaišy
kite juos šakute, kol jie paliks 
laisvi. Pridėkite sutarkuoto sū
rio (nesvarbu jo pavadinimas), 
grąžinkite atgal į keptuvę, uždė
kite dangti, laikvti ant karštos 
ugnies iki sūris išsileis. Prieš 
duodant stalan dar kartą pamai
šykite šakute.

Tuna and Rice Salami

Paimkite vieną dėžutę Tuna 
žuvies, sudėkite norimus prie
skonius pagal savo skonį, gerai limui.

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Vieną ar du valgomus šaukš
tu varškės (Cottage Cheese), 
sudėti i karštus išvirtus ryžius. 

Prieskonius, kaip druską, pipi
rus ir kitus dėkite pagal savo 
skonį. Pavirinti kelias minutes, 
nuėmus nuo ugnies, reikia už
barstyti sutarkuotu (grated) 
Parmesan sūriu, ir galima dėti 
ant stalo valgymui.

Bean-y Rice

Ryžiai turi daug panašumo ir 
sudėties proteinų atžvilgiu su

* 1628 metais ateiviai pradėjo 
j naudoti vandens jėgą komų ma-

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C, LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

Tel. RE 7-1213

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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^wJk 1 A LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

i
3 4348 So. California Avenue

Nuo 1914 metų I

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
(mūsų apylinkės. Dėkojame 
I.Tums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

Tel. — 523-3572

2424 West 69th Street
CHICAGO MOTOR CLUB OĮ

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

VASAITIS-BUTKUS

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’’

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



DARIAUS IR GIRĖNO SKRIDIMO Juozas ir Zuz?na Ufartai, is 
Town of • Luke apyL, prausė 
pienu nu ratą ir įteikė Nau
jienų paramai.

Dėkui už aplankymą ir nuo
latinę paramą.

Teresė Liutkienė pranešė, kad 
praleido žiemos metą St. Peters
burg Beach, Fla., ir grįžta į na
mus — Monticello, N.Y.

Dtkui už $5 Naujienoms pa
remsi.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumeratą melams ir pridėjo 
Naujienų paramai:

po $10 — Stasys Dubauskas, 
iš Clarendon Hills, Ill., ir Pra
nas Matulionis, iš Sturgis, Mich.;

4 įįį. .

A.

Mamai. — Pardavimui
UAL E STATI FOR SALI

Namai, tarni — PardaviBMB 
RIAL ISTATi FOR SALA

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IR 7PMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKŽJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACUU KREIPTIS J:

<UTUAL FEDERAL SAVINGS '
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą, '

2212 W_ Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

po $5 — J. Budrevičius, iš:

1933 m. ankstyvą liepos mėn. 
15 dienos rytą amerikietis lakū
nas Wiley Post iš Floyd Ben
net aerodromo prikilo kelionei 
aplink pasaulį. Valandai pras
linkus Į Lituanicos lėktuvą sėdo 
mūsiškiai sparnuoti lietuviai S. 
Darius ir S. Girėnas. Lėktuvas 
riedėjo beveik visą pasikėlimo 
taką iki pakilimo. Aerodromo 
vadovybė ir stebėję Lituanicą pa. 
sikeliant lengviau atsiduso, kai 
ji išvengė pliukštelėjimo į Ja- 
maicos Įlanką. Mat, lėktuvas, 
kaip bitelė ratuota, buvo per
krautas. Kaip paukščiai skrenda 
i gimtinės lizdą, taip S. Darius 
ir S. Girėnas leidosi į tėvų že
mę. Jie pasiekė gimtinę kars
tuose. Anas skridimas buvo pa
aukotas Jaunajai Lietuvai.

Istorinio skridimo 50 metų su. 
kakties minėjimas Chicago j c 
įvyks liepos mėn. 4 d. Iškilmin
ga eisena prasidės 1 vai. 69 Str., 
o įspūdingas minėjimas 2 vai. 
prie S. Dariaus ir S. Girėno pa
minklo.

Prie paminklo programą at
liks Dainavos ansamblis, Music- 
horale ir kiti.

Registruokitės eisenai, ir dau
giau žinių apie minėjimą gausi
te pas Joną Paukštį, 4428 S. Ca
lifornia Ave., Chicago, Ill. 60632. 
tel. 523-0546 ir Bruce Neberieza; 
tel. 247 4438. 7

Visi dalyvaukime S. Dariaus 
ir S. Girėno minėjime liepos 
mėn. 1 d. 1 vai. 6700 S. Cali
fornia. J. ž.

— Onos vasaros vaikų darže- 
Lake Park. Fla , A. Liorentaitė, Vs Marquette Parke, prie ligc- 
iš Bridgeporto, Stanley Žakas, nines. Veda labai patyrusios mo- 
iš Washington, Pa., ir B. Prans-. kytojos Ada Pačkaitienė ir Ma- 
kus, iš Toronto, Ont. rija Plačienė. Vaikai priimami

širdingai dėkojame visiems. nuo 3 iki 12 metų, nuo 10-tos
. v. , , .. .. ! iki 2-tros vai. po pietų. (V.)A. Kapacinskas, rockfordiet’.s, j r r

išvažiuoja aplankyti rytines 
valstijas ir pasieks Nova Scotia.

Linkime jam laimingos ke-Į Sąjungos 
lionės.

nois senatorius Frank Savickas 
ir Lietuvos Vyčių veikėja Irena 
Sankutė.

FILIPINŲ NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖ

BUTŲ NUOMAVIMAS 
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS 

.« NOTAR1ATAŠ • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Bus pagerbti Algirdas Brazis 
ir Stanley Pieža, daug pasidar
bavę Amerikos Legionui ir Lie
tuvai.

Daug amerikiečiu organizaci
jų jau pasižadėjo eisenoje da
lyvauti, laukiama daugiau lie
tuvių organizacijų minėjime da
lyvauti su vėliavomis, plakatais. 
Prašoma, kad kiekviena organi
zacija nupirktų ir vainiką.

Anita ir Larry Shakom lan
kėsi Naujienose. Anita' užmokė
jo savo mamytės Anitos Kniukš
tos prenumeratą metams ir pra
nešė, kad ji važiuoja ją aplan
kyti Oxforde, Georgia.

Dėkui už vizitą.

Mary Leppa, gyvi Gage Par
ke, įteikė 810 Naujienoms pa
remti. Ačiū už šią ir nuolatinę 
paramą.

John Savulionis, iš N. Miami 
Beach, Fla., rašo:

“Esu 82 metų amžiaus, nesi
jaučiu gerai, bet nenoriu skir
tis su Naujienomis, tai siunčiu 
čekį .6 mėn. prenumeratai pra-. 
tęsti. Su geriausiais 
mais“.

Dėkojame.

Lietuves vicekonsule Marija 
Krauėiūn'enė dalyvavo Filipinų 

_  Lietuvių Karių Veteranų ! 85-tos nepriklausomybės šven- 
“Ičamovė” Chicago 

I skyriaus narių susirinkimas 
^'įvyksta š.m. birželio mėn. 26 d. 

. 12 vai. Jaunimo Centre. Susirin- 
j k:mo metu kalbės adv. P. Žum- 
j bakis. Visi nariai prašomi da
lyvauti susirinkime.

P.L.Dienų progą atvykę iš ki
tų skyrių ramoyėnai yra mielai 

Sekantieji lankėsi Naujieno- pageidaujami ir prašomi apsi- 
se, pratęsė prenumeratą metams ' lankyti susirinkime.
ir pridėjo po $5 Naujienų pa-! Skyriaus Valdyba
raniai: V. Kamočius, iš Cicero, 
III., ir Leonas Kazragis, iš Mar
quette Parko.

i

J. Baltramonaitis pranešė, kad 
išvažiuoja iš Chicagos praleisti 
vasarą savo vasarvietėje UnioiiĮ 
Pier, Mich. Į

Dėkui už $5 Naujienoms pa-Į 
rem ti.

lės priėmime, kurį suruošė Fili
pinų generalinis konsulas Ro
dolfo Sanchez ir žmona, Filipi
nų centre. Priėmimo metu vyko 
filipiniečių dailės paroda ir spe
ciali programa.

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

linkę turės savo stalą. Visi lie-

. — Lietuvių Dieną, birželio 
: 25-aja, 2646 W. Lithuanian 

Dėkui uz vizitą ir paramą. Į p|aza Court (69.loje galvėje) 
Sekantieji skaitytojai pratęsė! R. LB-nės Marquette Parko apy- 

prenumeratą vieneriems me
lams ir pridėjo -Naujienoms pa^- tuviai kviečiami mus aplankyti, 
remti: Juozas Jurkšaitis, iš San-i Valdyba
ta Monica, Calif. — $4; Bruno 
Michelevičius. iš Sarasota, Fla.
— $3; po $2— Oną Galvydis, 
iš Treasure Island, Fla., P. Kru- 
konis, iš So. Boston, Mass., ir! 
St. Raštikis, iš Los Angeles, Cąl. Į 

Širdingai dėkojame visiems

— Prieš 1001 metus pirmasis 
europietis (Raudonasis Erikas) 
atplaukė Į Grenlandiją. Ilgus 
metus sala priklausė danams ir 
dabar turi savo savivaldą. Kar
tu su Danija įsijungė į Vakarų 
Europos Bendruomenę, bet per- j 
nai tos salos 50,000 eskimų nu
tarė išstoti iš Bendruomenės. 
Dabar Europos parlamentas 
priėmė tą jų nutarimą, nežiū
rint tai. kad Grenlandija turi, 
strateginės reikšmės NATO 
kraštams ir saloj yra daug ura- 
nijaus. Be to, salos pakrantėsel 
daug žuvies.

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 Įmokė j imas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leMIaUL 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė, 
Tel. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

D 6 M E S I/O
62-18 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI;
Tikt*! $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinis- i 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4445 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 i
>

NAUJA ORO SUSISIEKIMO 
LINIJA METROLINK

Naujos Metrolink, Čikagos-) — Sovietų taikos aktyvistas, 
New Yorko oro susisiekimo lini- 32 m. Aleksandras Šatravka, ku- 
jos, inauguracijai Midway aero- - ris pernai buvo suimats už pa-

Į uoste, milžiniškoje palapinėje,' rašų rinkimą peticijai, kad So- 
A. Vaičekauskas, iš Fairview į buvo suruoštas ypatingas ban- Vietų Sąjunga ir JAV pana-’kin-

Tuo reikalu jums gali datų 
padėti teisininko Prano ŠUL< 

[ paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WET J .S peržiūrėta, “Sūduvos1 
išleista knvąs su ’.egališkotni: 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj*

Dengiame ir taisome visu ru^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai tr branftnyMi
Pardavimai Ir Taisymai 

2644 WMt ««th Street 
Tel. REpuMIe 7-1941
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Buvo pa
kviesti miesto pareigūnai, ir di- 
džiunio-je Čikagos pietvakarių 
žymieji asmenys, pramoninin
kai, bankininkai,- ir kt..

Dalyvavo Lietuvos generali
nė konsule J. Daužvardienė, llli-

Heights, Ill., atsiuntė $10 Nau-’ketas ir programa, 
linkėji- jienų paramai.

Ačiū už šią ir nuolatinę pa-
'ramą..

tų savo branduolinius ginklus, 
nubaustas 3 metams kalėti Si
bire.

LIUCIJA
f 
i 
s 
t
<

Miko Lileikio apsakymų knyga 
“Liucija71 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 pas 

autorių: 6729 So. Campbell 
Chicago. EL 60629.

I

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

• . Saulės šviesa skaisčiam po
pietyje yra milijoną kartų stip
resnė už mėnulio.

j P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, Ill. 6063Z Tai. YA 7-5980

Sergeants
SENTRY*I 

Flea & Tick Collar

KOVOS DĖL LIETUVOS

>8.00

B2.06

B4.00
K.00

advokatų draugija
v. BYLATTIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago. III. 60629
Tel: 778-8000

7J- - • -3

Aleksas Ambrose,

——————1

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

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

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)'
- • Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

KILLS 
FLEAS,TICKS!

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepapratai Įdomina gydy

tojo, viraomenėę veikėjo ir rašytojo ataiininimua.
Or. A. Gug*en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 

Dietų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 
•usirūpinimą _______ _ ___________

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, įveiksią ir 
grožis. Kietais viršeliais ________ _

Minkštais viršeliais, tik_______ _____
Or, A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik _____
Galim* taip pat užsakyti paštu, atsinntu* Ček| arba 

mooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo IšlaJdoma.

1

Kita Peas . KWs Teks

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St

Everg, Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

i _

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

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

TeL *776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, I1L 60629

• Iš tonos bulvių galima gau
ti 170 kilogramų krakmolo arba _____
80 kilogramų gliukozės, arba 112 1 ■
litru spirito. FIRKITE JAY TAUPYMO dONUJ

— Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, Junę 24, 1983


