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LIETUVOJE VĖL PUOLAMA “VIENIN 
GOSIOS SROVES” TEORIJA

Drauge su dažnėjančiais kom
partijos raginimais “sustiprinti 
puolamąją kovą prieš buržuazi
nius nacionalistus”, oficialioji 
spauda Lietuvoje vėl suskato 
atakuoti “vieningosios; srovės” 
teoriją. Šią teoriją-jau 1945-ais 
metais' buvo pasmerkęs Ant. 
Sniečkus, kaip “buržuazinių na
cionalistų mėginimus dangstytis 
demokratinės laisvės kauke”. 
Anot Komunisto (1983 sausis), 
“LKP CK sutriuškino ‘vieningo
sios srovės’ teoriją”!

Bet Komunisto š.m. kovo- nu
meryje, prof. M. Burokevičius 
įspėja, kad “kovos prieš bur
žuazinę ‘vieningosios srovės’ teo
riją nušvietimas nėra tik praei
ties dalykas”. Jis kaltina “bur
žuazinę propagandą”, kuri sie
kianti “galvanizuoti nacionalis
tines nuotaikas tarp tarybinių 
žmonių, ypač tarp jaunosios kar
tos atstovų”. Burokevičiui kalti 
ir “kai kurie respublikos istori
kai, filosofai, literatūros tyrinę- 
tojai- kurie “paskelbia moksliš
kai nęargųmentuotų minčių, iš
vadų, neteisingai orientuoja jau
nimą”. O - ‘-buržuaziniai emig
rantai”, .esą-, platiną “legendą 
apie naciondlinį lietuviu., kultū
ros. pranašiimą”, liėfuyfęĮmeną 
stengiasi ‘‘priešpriešinti riigų ir 
kitų tarybinių: tautų kųltūiįd”.

Burokevičiaus straipsnyje Yra 
įdomios ^ informacijos apie ’ so
vietinės okupacijos laikmetį, Jis 
rašo, kad pokario metais lietu
vių “buržuazija”- už “klasinęs 
kovos paaštrėjimą” (t.y., terorą 
prieš lietuvių rezistenciją) kal
tino kompartijos politiką ir tei
sino “politinį banditizmą” (t.y. 
partižanlri’ę kovą).' 1959 m. įvy
kusiame LKP XI-jame suvažia
vime buvo pareikšta, kad “bur
žuaziniai naiconalistai... mėgi
na dangstyti savo.priešišką veik
lą. .. ‘nacionaliniu rūbu’, patrio
tizmų” ir “veikia daug lanks
čiau”. O 1971 m. LKP XVI-ame 
suvažiavime pranešta, jog “kai 
kas linkęs šią (vieningosios sro
vės) kritiką laikyti pasenusia”, 
bet “reabilituoti ‘vieningosios 
srovės’ ” teoriją nesą pagrindo.

* *■ *
LIETUVOS ISTORIJA 

BRUKAMA Į KOMPAR
TIJOS RĖMUS

“Laisvės Radijo” tyrimo sky
riaus biuletenyje (1983.IV.12) 
išspausdintas Kęstučio Girniaus 
straipsnis apie varžtus, su ku
riais susiduria rašantieji apie 
Lietuvos istoriją. Anot Girniaus, 
tautinis sąjūdis Lietuvoje skun
džiasi, kad valdžia mėgina apri- 
r_. - — ■ _----- , ------

Birželio 29: šv. Petras ir Po
vilas, Mantigirdas, Jutvilas, Pa- 
rajis, Indrė, Gedrimo.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29.
Oras debesuotas, lig.

boti Lietuvos istoriją komparti
jos ir jos ideologinių pirmtakų 
istorija, šis skundas ne be pa
grindo.

Iš visų disertacijų istorinių 
mokslų kandidato laipsniui, ap
robuotų 1971-1981 metų bėgyje, 
tik penktadalis susijęs su Lietu
vos istorija be sąsajos su komu
nizmu; 80% visų disertacijų 
nagrinėjo klausimus, susijusius 
su kompartija ir Sovietų Sąjun
ga. Jau nuo 1977 metų kompar
tija pradėjo vis aiškiau reika
lauti, kad istorikai turėtų telk
tis į Lietuvos “komunistinį” 
laikmetį. To ypač įsakmiai pa
reikalauta iš Etnografinės drau
gijos. (Elta)

SUĖMĖ AŠTUONIS AME- J 
RIKIEČIŲ GROBIKUS

BEIRUTAS. — Libano poUpi
ja pirmadieni suėmė aštuonis 
žmones, kurie 1976 metais Bei
rute pagrobė JAV ambasadorių 
Francis E. Meloy, jo ekonominj 
patarėją. Robert O. Waring ir šo
ferį Zuhair Moghrabi. ,

Popiežius Jonas Paulius II-asis prižadėjo dabartinei 
Varšuvos vyriausybei sumažinti užsieniui padarytas 

paskolas, jei premjeras Jaruzelskis -l>£-pagrindo 
nepersekios Solidarumo unijos.

Visi trys buvo nušauti. Juos 
nušovė palestiniečiai Avada ir 
Abu Jums.-., Abu palestiniečiai 
žuvo |^žmę~prąeitą vas^;iz .

.-Vis^įį^^uimtie^ų^  ̂
pažinį prokuro^į^yJie buš-'.tei.-; 
siami^Liudjtiinka^'tvirtina, kad 
amedkięęių pagrobįntą organe; 
zavo'dįdktą^p Gi Hpbaš vadavau-, 
jama teroristų grupė.

Amerikiečiai- buvo pagrobti 
1976 m. birželio 16 diena, kai 
ėjo prie pabaigos mūšiai pačia
me Beirute. Po kelių valandų vi
sų trijų pagrobtų žmonių lavo
nai rasti vakarų Beiruto pajū
ryje. Prokuroras Asad Germa
nos liepė ištirti reikalą ir ati
duoti karo teismui.

- --

— Prezidentas Rėaganas lap
kričio mėnesį rengiasi būti To
limuose Rytuose.

— Giergio Almicante Italijoj 
įsteigė neofašistų partiją, nes 
dabar veikiančios jiartijos jo 
netenkina.

— Marshall' salų gyventojai 
gaus 183.7 mil. poderių atomi
nių dujų išgriautiems ūkiams 
atstatyti.

— Ant aukso uncija 
kainavo |4.’4.

Dr. Kazys Bolielis. VLIKo 
pirmininkas, dalyvavo Jė
zuitų namuose vykusiame
buv. kalinių susirinkime.

PRANCŪZAI SK 
% LĖKTUVUS TAU 

' : IRAKO GINKLUOTOS i
PRAMONĖS CENTRAM:

WASHINGTON, D.C.— Pran
cūzų vyriausybė praeitą mėnesį 
sutiko paskolinti Irakui penkis 
Super Standard karo lėktuvus, 
kad galėtų paleisti prieš Irano 
karinius ir pramonės centrus, 
šitokia sutartis Paryžiuje buvo 
pasirašyta tarp prancūzų ir Ira
ko vyriausybių.

Prancūzai pardavė Irako vy
riausybei galingas Exocet bom
bas, kurios pačios elektroni
nėms priemonėms ieško ir pa
taiko į pageidaujamą taikinį. 
Exocet bombai mesti prancūzai 
turi specialius lėktuvus. Tų lėk
tuvų Irakui jie neparduoda, bet 
skolina. Jie parduoda bombas, 
bet ne lėktuvus. Praeityje tokių 
sutarčių tarp valstybių nebuvo, 
bet dabar skolina pačius nau
jausius lėktuvus.

Argentiniečiai naudojo 
Exocet bombas

Argentinos kariuomenės va
dai, paskelbę britams karą dėl 
Falklando salų, naudojo Exocet 
bombas prieš britų karo laivus, 
artėjančius prie Stanley' uosto. 
Argentiniečiai vykusiai pataikė 
galinga bomba britų laivo vidu
riu ir jį nuskand’no. šitas žygis 
privertė britus siųsti daugiau 
karo lėktuvų j I'alklasdo salas, 
kad apgintų laivus nuo Argen
tinos aviacijos. Argentiniečiai 
paskandino modernų britų lai
vą “Shefield” ir didelį trans
porto lėktuvą.

JAV atsisakė parduoti karo 
lėktuvus Irakui ir Iranu'". Tup 
tarpu prancūzų vyriausybė su
tiko paskolinti lėktuvus Irakui. 
Washingtonas žino, kad nuo 
1981) metų Prancūzija pardavė 
Irakui įvairių ginklų už penkis 
bilijonus dolerių. Prancūzai tu- 
rėš apmokyti Irako 'lakūnus,

0LINA IRAKUI
ILI0M BOMBOM
PAJĖGOS KIRS IRANO
S, NAFTOS VERSMĖMS
kaip valdyti modemų prancūzų 
lėktuvą ir paleisti Exocet bom
bas.

BIBLIJISTAI VAŠČENKOS 
PASIEKĖ VIENĄ

VIENA, Austrija. — Sovietų 
biblijistų Vaščenkų šeima pir
madienį pasiekė Austrijos sosti
nę Vieną. Sovietų lėktuvas at
vežė į Vienos aerodromą Petrą 
P. Vaščenką ir visą jo 13 narių 
šeimą.

Visi buvo apsirengę naujais 
drabužiais, baltais marškiniais, 
o Petras, šeimos tėvas, buvo net 
gražiu kaklaraiščiu pasipuošęs.

Penki Vaščenkų šeimos nariai 
penkerius metus praleido Ame 
rikos ambasados rūsyje, Mask
voje. Vaščenkos turėjo savo 
namelius ir ūkį Sibire. Savo ūkį 
ir visą turtą jie paliko Sovietų 
valdžiai, o valdžia juos aprengė 
ir apmokėjo kelionę iki Vienos. 
Iš ten jie turės vykti į Izraelį, 
iš kur bandys pasiekti Amerikos 
ar Kanados biblijistus.

.3,000 IZRAELIO DAKTARŲ 
BAIGĖ STREIKĄ

TEL AVIVAS, Izraelis.
.Trys tūkstančiai Izraelio gydy
tojų pirmadienį sutiko baigti 
bado streiką, kai valdžia pasky
rė arbitracijos komis’ją konflik
tui baigti.

Kuo tas konfliktas baigsis, 
tuo tarpu dar nežinia, liet gydy
tojai, prabadavę dvi savaites, 
įtatiko baigti bado streiką. Jre 
pasitiki arbitracijos komisija. 
Jie žino, kad komisijos nariai 
nebus tokie žiaurūs, kaip buvo 
premjeras Begin. Jis įsakė gy
dytojams liaigti streiką be jokių 
sąlygų. Gydytojai buvo labiau 
užpykę ant Begino todėl, kad jis 
griežtai atsisakė su jais tartis.

BAISUS TIKYBINIS 
FANATIZMAS

JERUZALĖ, Izraelis. — Šei
chas Saad el. Din el Alami, vy
riausias musulmonų vadas Je-
ruzalėje, iš anksto atleido nuo 
visų nusikalt’mų tą musulmoną, 
kuris nužudys Sirijos preziden-, 
tą Hafez el Asad. ;

81) metų šeichas yra labai už-
■ pykęs ant Sirijos prezidento, 
kad jis nutarė išsiųsti Jasir Arą-j 
fatą iš S’rijcs ir panaudojo Siri- ‘ 
jos karius Arafato ■šalininkams 
nuginkluoti Libane.

šeichas tvirtina, kad Sirijos 
prezidentas nužudė daugelį mu-1 
sulmonų, o dabar atėjo laikas 
jį patį nubausti, šie žodžiai bu 
vo paskelbti Al Akros šventovėj 
esančioj Jeruzalėje.

KUBA SUTINKA PRIIMTI 
KRIMINALISTUS

HAVANA. -— Kubos vyriau
sybė pranešė JAV vyriausybei, 
kad ji sutinka priimti visus
tuos kriminalistus, kurie 1980 prasitarė, kad jam iš viso už
motais iki biržei o 17 dienos, drausta kalbėli apie pasikalbė- 
pasiekė JAV.

Tuo metu Amerikon atbėgo/'“Sekančią dieną Valensa laik- 
125,01)0 kubiečių. Dauguma, jų raštininkams pareiškęs, kad jis 
plaukė pas gimines ir turėjo kovosiąs už Lenkijos darbinin- 
įplaukimo leidimus. Bet tada W unijas, nes Solidarumo uni- 
ėoks didelis kubiečių skaičiusiu turinti būti legali visoje Len- 
aorėjo patekti į Ameriką, kad ^kijoje.
“astro išleido kriminalistus • iš j/ Vakar laikraštininkai su Va- 
kalėjimų ir leido jiems pasiekti į len!>a nesusitiko, bet tie patys 
Ameriką. ' . ■ j Amerikos laikraštininkai iš

Castro sutiktų priimti misi- Dancigo pranešė, kad netolimoje 
kaltelius, jeigu JAV sutiktų tar- ateityje Lenkijoje bus visiškai 
lis apie santykių sunOrmavimą panaikintas karo stovis. Nebus 
tarp abiejų valstybių. Castro.; ne tik karo stovio, bet bus pa- 
nesutiks, jei nebus tariamasi dėl 
santykių sunormavimo.

USTINOVUI NEPATINKA 
JAV RAKETOS

MASKVA, Rusija. — Maršalui j 
D. Ustinovui labai nepatinka* 
JAV nutarimas siųsti į Vakarų _ 
Europą vidutinio dydžio atomi-' 
nes raketas. Ypač jis susirūpi
no, kai JAV raketa, pasiųsta iš 
Los Angeles pakraščių, pasiekė
Maršalų salyno Kvažalein salą.; 
Jeigu amerikiečiai įrengs kelias 
tokias atomines raketas Vakaru 
Europoje, tų raketų įrengimas 
pakeistų Europos karinę lyg-. 
svarą. j

Maršalas Ustinovas pranešė 
vyriausybei, kad ji imtųsi žings
nių prieš šių bazių steigimą.

ČILĖS PREZIDENTAS UŽ
DRAUDĖ DEMONSTRACIJAS

SANTIAGO.— Čilės preziden
tas Augusto Pinochet pirmadie- j 
nį uždraudė visoje Čilėje bet ko
kias demonstracijas.

Vario darbininkai, praslreika- 
vę visą savaitę, baigė streiką, 
nieko nelaimėje. Visame krašte 
buvo visa eilė protesto streikų, I 
pritariančių vario darbinin-' 
kams ir protestuojančių prieš 
vyriausybės nutarimą nekelti 
vario darbininkams algų. |

Pačioje sostinėje jiaskelbė 
protesto streiką sunkvežimių 
šoferiai ir mechanikai. Genero
las Pinochet uždraudė protesto j 
streikus, l>et sunkvežimių šofe- j 
riai j darbą neliegrįžo. Genero- * 
las A. Pinochet yra pasiryžęs i 
bausti visus protesto streikų or- • 
ganizatorius. I

KARINĖ VADOVYBĖ PANAIKINS 
KARO STOVIO ĮSTATYMUS 

POPIEŽIAUS YRA PASIŽADĖJUS APTVARKYTI 
DABARTINES LENKIJOS SKOLAS

WASHINGTON, D C — Pra
nešimai iš Dancigo sako, kad 
Lešek \ralensa prasitarė apie 
vyriausybės pasiryžimą netoli
moje ateityje atšaukti visus ka
ro stovio įvestus įstatymus. 
Premjeras Vaitiekus Jaruzels
kis panaikino karo stovį, bet jis 
paliko visus paskelbtus suvaržy
mus darbininkams, Solidarumo 
unijai ir maisto prekybai.

Kai iš Zakopanės sugrįžusį 
Valensą sutiko laikraštininkai ir 

■ paprašė, kad jis papasakotų 
j apie pasikalbėjimą su popiežiu- 
t mi, tai jis griežtai atsisakė 
į šakoti apie ką jiedu kalbėjo 
pusantros valandos.

pa
per

žadėjo atgaivinti
Solidarumo uniją

Laikraštininkams L. Valens?

j imą su popiežiumi.

naikinti ir visi įstatymai, įvesti 
karo stovio metu.

Laikraštininkai šias žinias ga
vo ne iš paties Valensos, bet iš 
jam artimų sluoksnių.

Tvirtinama, kad Romos kata 
likų vyskupai informuos popie
žių apie įvykius Lenkijoje.

Kun. Virgilio Levi, buvęs iki 
šiol L’Osservatore Romano laik
raščio redaktoriaus pavaduoto
jas, paskelbė, kad |>opiežius Jo

Italijoj sekmadienį ir pirmadienį buvo rinkimai 
į parlamentą. Krikščionys demokratai neteko 

apie 30 atstovų. ■.

nas Paulius II-sis. važinėdama 
į Lenkiją, susitarė su dabartin 
lenkų vyriausybe padėti jai aj 
tvarkyti ekonomniius savo re 
kalus. Lenkija yra paskendu 
skolose. Ji privalo skolinti dai 
giau pinigų, kad pajėgtų mokė 
bent nuošimčius. Tas reikak 
buvo aptartas pirmo popicž'ai 
ir Jaruzelskio susitikimo meti

Panaikinus karo stovio įstatu 
mus, Solidarumo unija gali 
veikti. Bet Lešek Valensa turė 
baigti savo viešas kovas prie 
vyriausybę. Popiežius sutikęs s 
Jaruzelskio reikalavimais ir pr 
žadėjęs Valensą apraminti.

Kardinolas Krol, iš Filadelf 
jos, kartu su popiežiumi buv< 
Lenkijoje. Jis girdėjęs, kad bi 
šią atšaukti karo stovio įsi 
tymai, bet tikslesnių žinių j 
neturįs. Kardinolas Krol, grįži 
iš Lenkijos, tuojau užėjo į Be 

tuosius Rūmus ir pąpasako 
prezidentui savo įspūdžius.

Prezidentas Rėaganas, pat 
ręs apie popiežiaus kalbas Če 
stachavoje ir Nova Hutos a’k 
tėję, ir žinodamas, kad polici 
leido Solidarumo vėliavas iškf 
ti milžiniškuose renginiuos 
tuojau pareiškė, kad jis yra p 
siruošęs panaikinti suvaržymi 
dabartinei Lenkijos vyriausyb 
Manoma, kad šitas preziden 
pareiškimas yra surištas su p 
piežiaus ir gen. Jaruzelskio sus 
tarimu keisti nuotaikas.

— Kuba sutiko priimti vis 
atsiųstus kriminalistus, kai J.A 
išvijo diplomatus ir narkotil 
pardavinėtojus.

—Amintore Fanfani labai a 
gailestauja, kad pasiskubi: 
pravesti rinkimus, nes nete 
kelių atstovų parlamente.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

TASAI MAŽIUKAS KINAS
(CIKAKOJ, PRIEŠ 1940 METUS)

Tasai mažiukas, paprastutis, kinas, 
kuris nepaprastu vardu vadinas, 
kur Įėjimas dieną — dešimtukas, — 
dažnai ten atminimai mano sukas...
Dangoraižiuose tyliai susigūžęs, 
jis — tarp kitų kuklus tpks, viens vienužis, 
lyg kad nustumtas — užpakalin — brolių, 
vilioja jaukumu vidaus, ir toliu.
Ten nesėdėta su draugu širdingu, 
bet valandėlių daug ir ilgesingų 
praleista liūdinčio, niūraus ir vieno, 
jaukiai už mūrų, gatvių triukšmo, plieno.
Kam dėmesį vilioja stambios kainos 
ir didelės, net karštos, raidės, “sainos”,* 
mana širdis ramumo ten neranda, 
mintis nenori sekti paskui bandą.
Kažin kodėl kuklus tas, viens vienužis, 
kinutis, rodos, tyliai susigūžęs, 
dangoraižių lyg kenčiamas ant tako, 
manajai širdžiai daug daugiau pasako...

Gal ašaros akių neišraudotos, 
blakstienos, ilgesio gilaus apklotos, 
dažnai, ten sėdint, sutuokė vienatvę, 
mane, tą kiną pigų, miesto gatvę...
Bet, tas kuklus, mažiukas, “prastas”, kinas, 
kuris nepaprastu vardu vadinas, 
dažnai saldžiai skausmus širdin nudiegia, 
atminus jį, kai gatvėj plienas žviegia...

Marquette Parke-yra “inteligen
tų baras” Ąndrięįaus tavernoje.! 
Tame bare, apię, politiką sukino
si daugiau, negu iš Mykolo Drun 
gos editorialų.

• “Dievas davęv dantis, duos 
ir duonos”, taip Lietuvoje saky- 
davp. Dąbąr Lietuvoje duoną 
užsidirbti ir prie, krautuvių eilė
je stovėti reikia pačiam, o kar-

1 tais ir negauti....
• A. Svilonis kai pagauna 

spaudoje kokį kaprizną rašeivą, 
fai gerai pasvilina...

• J balą įvažiavęs, savo veži
mo nepalik.

• Mielas darbas nėra , sunkus.
,. —■cafc*'—j

• GeTiau būti ubagu, negu 
.vogti.

• Prie svečių stalo tylėti ne
gražu, bet dar negražiau nesą
mones pasakoti

•- Jeigu nepažįsti grybų, tai 
palik juos miške.

J. *.Kai rudenį ledas traška, — 
| neįlūši. Pavasarį, kai ledas ne

traška — neik, nes įlūši.
• Senaisiais laikais aukštą 

kraujo spaudimą dėlės iščiulp
davo. Dabar tą patį atlieka vais
tai.

Don Pilotas

TAIP GALĖTŲ BŪTI

Mokytoja klausia Jonuko:
— Ar pasaulis yra plokščias i 

ar apvalus?
— Nei vienas, nei antras 

atsakė Jonukas.
— O koks gi jis yra?
— Ląb^jir labai suktas...

5 J
Ir s Gera žmona

Arėjas Vitkauskas^
* Taip Amerikos lietuviai, iš angliško, vadina visokias iškabas.

• Jauni vairuotojai, taip 16-21 
metų amžiaus 17'< įsivelia Į au
to nelaimes. Girti viruotojai su
daro 28'/t.

narkotikų vartotojų. praneša 
JAV Saugumo ‘departamentas. 
Sunku kovoti su ta blogybe, kai 
masiniai gabenami narkotikai iš 
užsieniu.

• Prieš linkimus politikieriai 
žada taksus sumažinti Po rin
kimu taksus pakeba. Bet yra 
žmonių, kurie pasakomis tiki.

• Malaizijos valdžia paskolų ne 
duoda tiems, kurie rūko ir savo

Pasikalbėjimas 
Naikia ^2 
suTevuSfW

1

Pasvsifeiųta, būki Tėvynę už marių !
Toli už Atlanto — krantų Baltijos!
Ir Sibire broliai už ledinio Uralo,
Ir jūs — susilauksįte laisvės dienos!

Štai “Ąųšra”—jąu pirmuosius savo spindulius beria;
Bus pjauta: — kas prieš šūptmetį sėtą.
O broliai suvienys TVANGSTĘ1 ir BRASTĄ^2 
Kas tautai šventai pažadėta!

pinigus paleidžia dūmais. Sako, 
jeigu turi pinigų, cigaretėms 
pirkti, tai gali išsiversti ir be 
paskolos...

• Amerikoje daug jaunuolių 
nusižudo dėl menkų priežasčių 
— nusivylimo, pykčio, keršto, 
meilės. Iš 100,000 skaičiaus, 250 
nusižudo. Žudosi daugiausia 
berniukai taip 16-20 metų am
žiaus.

• Ligoninėje poilsio nėra. 
Vien tik sveikatos patikrinimas 
ligonį tiek nuvargina, kad pasi
junti tarytum, skerdykloje atsi
dūręs. Nemenkas kančias ten
ka pernešti X-Spipdulių skyriu
je. kai negailestingos jaunos mer
ginos ligonį vartalioja ant šalto 
geležinio stalo po X-lempa. Po 
šitokios “diagnozės” jautiesi pu
siau gvvas, su skaudančiais nu-O v* > %

trintais klubais ir šonkauliais. 
Kai grįžti namo, jautiesi sveikas, 
o apie sąskaitas baisu ir pagalvo
ti...

• Kai kūdikis gimsta, nuo tos 
dienos io gyvenimas eina trum- 
□vn..,

• Du griežti priešai yra gėris 
ir blogis.

• Labai seniai Bridgeport e bu
vo Jociaus restoranas. Ten buvo 
ir “inteligentu stalas". Dabar

III 
JAUNIMUI

Šimtai vėliavų ir jaunuomenės gretos, 
Tai šaunūs Lietuvos sakąlai!
Jau švintančio rytp. akybrėškos matos, 
Ir švyti jaunyste ryžtingi veidai!

Jums tauta patikėjo laisvės raktu?!
Ir priešai šią “paslaptį” žino!
Jūs pasaulio lietuviams atversi! vartus,
Kuriuos rusai užkelti ketina!...

Jaunystės troškimai nežino kliūčių, 
Jie. kaip žaibas padangėj sųtvyska! 
Jaunystė ir laisvę išneš, ant pečių, 
Paaukojus ant aukuro viską!

Jaunystė tik pergale. Lietuvai tiki, 
Mūsų siekis: — Laisva Lietuva!
Tai kas šiandięną Tėvynę, ištiko ;
Žino Varšuva, Minskas, Maskva.

Ateinančios kartos neužmjrš Lietuvos.
Jį gins — kaip ir protėviąj gynė!
Jaunimas kartos, karta iš kartos, 
Lietuva: — yra, mūsų Tėvynė!

IV 
MŪSŲ PIRMTAKAMS

Mes nuįenkiam galvas prieš senąją kartą, '-< 5 
Pirmtakus mūsų tėvų!!!
Tiek kurta, statyta — ne veltui gyventa; .< ;
Del šviesesnio rytojaus vaikų! ’

Su parašų milijonais jie gjmę:
— kitus milijonus šukele.

Jie savo tėvynei aukojo!!! j
Mums ištiesė rąpką — Laisvės<Vąį^^Įn^ kėlė, 
Bet kas jiems už; tai padėkoj^fH! ' •

Būk pasveikintas ALTe3 — lietuvių titane;H j 
Švytury, tėvynainiams beskęstantiems jūroj! 
Gėda tiems — kurie griąųti Tave užsimanė,- 
Nors jie ir teisės tam įvykdyt neturi!

v ' jr ? r
BENDRUOMENĖMS

ir Lietuvių Bendruomenė; — VLIK’o 4 duktė; 
Ilgainiui atras savo vietą. ..
Kad negundytų josios pikta nuodėmė...
Kaip SENA 5 — kerštu išsilieti!

Pamiršę vaidus — kuriais rusai mus gundė, 
Paduokim rąnįkąs viens kitam!
Nurims ir perkūnai padangėj sudundę, 
Užbąigdami galą vaidams...

Visų akys šiandieną, lai į Lietuvą krypsta, 
Te Vilniuje mintys payargę sustos!
Takais Gedimino į pilia.kąlnį grįžta, 
Ir ląisvės ryžtu užsimos !

Jauni ir pasenę — kas tik Lietuvą myli, ‘ i 
Priešui teskelbia kovą!!! - T
Tėvynė pagerbs jos kiekvieną, didvyrį:
Ir VLIK’ą, ir žemės artoją! į t

VI. / / £pf
AMERIKAI V ....

Būk pasveikinta Amerikos.garbinga tauta; L
Laisvę krauju ir kardu iškovojai... įj
Tos laisvės ištroškusi ir mūs Lietuva, r
Ant aukuro laisvės aukojas!

Mes sveikiname šios laisvės šalies prezidentą:
Už suteiktą globą — negęstančią viltį...
Jis ir kovą parems, mūsų didžią ir šventą!
Jis padės ir Tėvynei laisvę grąžinti! I

LAISVAS BALSAS

tos. Šienas ką tik nuplautas do
bilėliais kvepia, tik žemaitis sve
čią dzūką, įspėjo pasisaugoti, i 
kad žvarbas nepagautų Dzūke-1 
lis neinojo, kas tas “žvarbas”, 
dėl saugumo, iš patvorio pasiėmė 
stiprų kuolą ir pasidėjo ant šie
no. Tik pradėjo snausti, pajuto, 
kad šienas juda ir trūkčioja,. 
Jam dingtelėjo į galbą šeiminin
ko Įspėjimas: “saugokis žvarbo”.. 
Ryte šeimininkas klausia:

— Ar gerai išsimiegojai?
— Žinai, buvo žvarbas atėjęs. 

Kai dėjau kuolu visa šyla, tai 
žvarbas plumpt ir nugriuvo, o 
žvarbukas tak-tak išbėgo lau
kan. Žemaitis nusikvatojo klau
sydamas svečio pasakojimo. Po. 
pusryčiui šeimininkai sveikui į 
maišelį idėjo lašinių ir sviesto j 
su sūriu kelionei. Dzūkelis že-1

J 
maičiams padėkojo už paucienęl 
su lašiniukais ir nuėjo į Palangą.}

I

— Kai šeimininkas nuėjo į dar 
žinę, rado kumelę užmuštą, o 
kumeliuką bestovintį prie kume
lės. Kuolas stovyje paliktas ant 
šieno kupetos...

— Dabar, Maiki, aš sutinku, 
kad kalba turit būti viena ir gry
na.

— Matai, aš tau papasakojau [ 
tikrą atsitikimą, kai žmonės nę<! 
susikalba.

—Pasakyk man, kas tas “žvar- 
buvo?
Skerssvėjis. Žemaičiai va- 
žvarbu, žvarbus, šaltas vė

— Maiki, mūsų lietuviškoji 
kalbą nyksta. Aš net bijau, kad 

| visai neišnyktų. Aš jau nebe- 
1 girdžiu tokių žodžių kaip pav., 
i peliūšas, liulka, čeverykai ir ki- 
j peliūšas, liulka, leverykai ir ki- 
t tų seniau vartotų žodžių. Dypu- 
I kai pridirbo naujų, nesūpranta- 
I mų žodžių,

— Matai, Tėve, taip reikėjo 
padaryti. Mūsų kalboje atsirado 
tikras nesusipratimas, kai. prisi
maišė svetimų kalbų žodžiu bei 
sąvokų Kiekvienam Lietuvos 

į kampelyje mūsų kalba buvo daų 
1 giau ar mažiau skirtinga, net 
j susikalbėti buvo sunkų Aukš- 
■ taičiai, žemaičiai, dzūkai ir za

navykai turėjo skirtingas tar
mes. Mūsų kalboje buvo daug 
svetimų kalbų-įtakų, rusų lęų 

{ kų, net vokiečių, o žemaičiai la
biau už kitus pasižymėjo kalbos 
tuningumu, žodžių savitumu. 
Pav., kai aukštaitaitis sako: “ne
galiu pasiekti”, tai žemaitis sa
kydavo: “negaliu prigauti”. Ku
piškėnai bankąivadino “bonku”, 
o butelį — banka...

— Pagal tavo tvirtinimą, tai 
lietuviai turėjo, daug lietuviškų 
kalbų.

— Turėjo vieną seniausią lie
tuvių kalbą. Susikalbėti nega-

— Tų, Rapolai, turi gerą, dar- Į j 
bininkę žmoną.

— Taip, Jonai, aš norėčiau 
daugiau tokių žmonų turėti.

* * *
ŠEIMININKAVIMAS

Ponia išmetinėja naujai pri
imtai tarnaitei:

— Kaip tai galima, Katre! Tu ' 
atnešei į stalą purviną lėkštę.

— Ne mano kaltę, ši lėkštė 
jau buvo murzina kai aš atėjau

♦ » *
KAD PAŽINTŲ

— Kur eini, Antanai?
— Į kapines, atlankyti 

žrnonoskapo.
— Bijok Dievo! Taip pasigė

ręs ir eini į šventą vietą! j |ėjc todėl, kad kalba buvo iš-
— Matai, brolyti, ji per visą i kraipyta, sąvokos sumaišytos, 

gyvenimą nematė manęs negir., žodžiai sako vieną dalyką, o pras-

mano

ns

i

to, o jeigu dabar nueičiau negir
tas prie jos kapo, tai ji manęs 
neatpažintų.

NEBLOGA MINTIS
— Mamyte, aš norėčiau bųti 

policininku.
— O dėįko, sūneli.
— Tuomet galėčiau žaisti vidu

ryje gatvės ir niekas ant manęs 
neužvažiuotų.

. — Kodėl, tetule, niekad viena 
neateini pas mus?

— Kaip tai? Juk aš visad atei
nu viena!

— Bet mano mamytė nuolat 
sako, jog tave velniai atneša.

mė to žodžio reiškia ką kitą. 
Dėl tokio kalbos chaoso, net ne
laimių Įvykdavo. Aš tau, Tėve, 
papasakosiu toki įvykį. Pamaty
si ką reiškia kalbos nevienodu- 
Vasaros metu Palangoje būdavo 
švenčiamas šv. Rokas, — dideli 
atlaidai ir turgus. Suvažiuoda
vo ūkininkai iš tolimųjų para
pijų į Palangą. Iš tolimos Dzū
kijos į Palangą ėjo vienas dzūke
lis. Pasiekęs Žemaitiją, pas ūki
ninką paprašė nakvynės. Žemai
čiai geri žmonės, svečią iš toli
mo krašto priėmė, pavaišino ir 
svečiui pasisiūlė gulti daržinėje 
ant šieno, nes bute nebuvo vie-

liną 
jas.

— Kad tave kvaraba, ir nesu- 
prask tu man...

— Pirmieji mūsų kalba susi
rūpino Jablonskis, Būga ir kiti. 
Dabar, rodos, neturime bėdos, 
bet okupantas ir vėl stengiasi 
mūsc senutę lietuvišką kalbą pa
smaugti.

— Tai tik sveikas Maikuti. Aš 
užbėgsiu pas Andriejų šaltų 
maslionkų išgerti. Karštos die- 
nos man nepakeliamos.

— Gerai. Tėve. Tik nepasi- 
gerk nuo “maslionkų”.

ŽODIS PASAULIO LIETUVIAMS
1

ATVYKSTANTIEMS
Būkit pasveikinti, sesės ir broliai, 
Svečiai iš plačių kontinentų!...
Jūs naujųjų laikų Lietuvos savanoriai, 
Susiburiat pergalės šventei I • • •

Ne į Lietuvą! Vilnių! Kita juk gadynė! 
Vartus į Tėvynę užkėlė Maskva!... 
Pasaulio lietuviams — Čikaga: sostinė, 
Joje triumfuoja visa Lietuva!...

Čikaga ir Vilnius — Jus sveikina broliai!
Trispalvės ir sesių margi kaspinai!...
Čia tarsite žodį drąsiai užsimoję, 
Kaip savo Tėvynės vieningi vaikai!

7 , n
} PAVERGTAI LIETUVAI

Antai, Lietuvoj, dar tebežvanga pančiai;
Už grotų imdija jaunystė žvali!
Artėja jau metas užbaigti jų kančiai. 
Jau stoja į kovą tauta atkakli!

1. TVANGSTĖ — Karaliaučius (Kaliningradas). į
2. BRASTA — Lietuvos Brasta. (■
X Amerikos Lietuvių Taryba. \
4. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas.
5. SENA — Prancūzijos upė, plaukianti per Paryžių.



Spaudos ir visuomenes darbuotojui 
Juozui Šarapnickui jau 70 metų

Kuklus ir energingas žemaitis iš miesto gražią jauną šeiminin- 
Jūozas Šarapnickas yra gimęs 
1913 m liepos mėn. 5 dieną. Au
go skaitlingoje vidutinio ūkinin
ko šeimoje Nausėdžių km., Yla
kių valsčiuje. Motinai mirus ir 
tėvui vedus.antrą žmoną, būda
mas dar nepilnametis pradėjo 
tarnauti pas privatų krautuvi
ninką, o vėliau Ylakių koopera
tyve pardavėju 1928 m. pava
sarį įsijungė į Jaunalietuvių Są
jungą ir buvo kelis metus Yla
kių kuopos p'rmininku. Karinę 
prievolę atliko Lietuvos kariuo? 
menėje 7-tame pėst. pulke Žem. 
Naumiestyje, būdamas kuopos 
ginklininku. Grįžęs iš kariuome
nės, vėl pradėjo tarnauti Ylakių 
kooperatyve ir po kurio laiko 
buvo paskirt aš jo vedėju. Įsi
jungė į .šaulių S-gos .veiklą.

Bolševikams 1940 m. okupa
vus Lietuvą, J. šarapnickas bu
vo tuoj atleistas , iš tarnybos ir 
kitur jokio darbo negavęs, grįžo 
pas tėvus į ūkį. Okupantui už
darius visas lietuviškas organi
zacijas, buvo pereita į pogrin
džio veiklą. Be jokio įsakymo ar 
paraginimo iš šalies, Yrlakių tre
jukes vadovu aš buvau pasky
ręs' buv. šaulį Kazį Venskų, o jo 
pavaduotoju buv. šaulį Juozą 
Šarapnicką, pavedant jam, kiek 
leidžia aplinkybės, lankytis į jų 
ruošiamus mitingus, stebėti iš 
atčiau’ naujai sūsikuriančių ko
munistinių įstaigų ir organizaci- 
ju veiklą. Prasidėjus Vokietijos- 
Sovietu'Rusijos karui 1941 m. 
birželio mėnesį, J. šarapnickas 
parodė laiku iniciatyvą, surinko 
prijaučiančius ginkluotus vyrus, 
užėmė Ylakių miesteli ir komu- 
nistin'es įstaigas.

.Vokiečių okupacijos metu 
Ylakių kooperatyvas įsteigė savo 
skyrių Lūšės ’ geležinkelio sto
tyje. Tarnybos labui, Juozas 
Šarapnickas buvo ten iškeltas. 
Voš tris mėnesius tęsėsi norma
lus kooperatyvo darbas.

Lūšės gelež. stotyje apsigyve
no vokietis — partinis, dėvintis 
rudą “Auksinio. fazano” unifor? 
mą. Tuoj kooperatyvas gavo 
įsakymą priiminėti iš apylinkės 
ūkininkų, sulig viršaičių nuro
dymais čia pristatomus: javus, 
bulves ir pašarą bei pakrauti tai 
į vagonus. fcĮežInkelių vašia- 
raščius dižpildydėvo Į- vokietis. 
Reikėjo pasamdyti dar keletą 
kpoperątyvo.tarnautojų bei dar
bininkų. Pradžioje rudmarškinis 
vokietis savo pareigose buvo la
bai stropus, bet kai jis atsivežė

kę, pasidarė mažam tarnybiniu) 
priekabus, daugiau savo parei
gų perleisdamas kooperatyvo 
tarnautojams, patsai dažniau
siai būdamas savo bute. Dauge
liui ūkininkų su pyliavų atliki
mu, Juozas šarapnickas yra pa- 
gelbėjęs. Paimdavo mažiau ja
vų, negu orderyje būdavo įrašy
ta, bet pakvitavimą pasirašyda
vo, kad ūkininkas yra pilnai jų 
atidavęs. Nedakraudamss vago
nų iki reikalaujamo svorio, skir
tumą išlvgindavo.

Tarnaudamas Lūšės geležin
kelio stoties kooperatyve, ša
rapnickas įsijungė į slaptai vei
kiančią Lietuvos Laisvės Armi
ją, tapdamas vietos vadovu. Jo 
grupės pogrindžio vyrai iš pra- j 
einančių prekinių traukinių ap- j 
sirūpino visi ginklais ir šaudme
nimis, net ginklų perteklių Yla
kių valsčiaus vyrams perleis- 
darni.

1944 m. liepos mėn. 21 d. dėl į 
artėjančio rusų fronto, vokiečių | 
civilinė valdžia (žandarmerija J1 1 
ir rudmarškiniai) iš Mažeikių! Qar

Juozas šarapnickas

drąsus ir sumanus skvrininkas 
ir buvo pakeltas į jn. puskari
ninkio laipsni. Jis dalyvavo 

j /kautynėse prieš bolševikus)
• prie Sedos ir Barstyčių 

miestelių. Pasitraukęs į Vokie
tiją, 1944 m. spalio mėn. 16 d 
biryo su kitais rinktinės vyrais 
įjungtas į pionierių kuopą ir iš
siųstas į Lenkiją, o kiek vėFau 
į Čekoslovakiją karinių įtvirtini 
mų statyti. Antrojo Pasaulinio 
karo pabaigą J. šarapnickas su 
tiko £945 m. balandžio mėnesį 
Austrijoje. Keletą dienų buvo 
amerildečių karo nelaisvėje. Pa
leistas apsigyveno Austrijoje. 
Rid D.P, lageryje, iš kurio 1948 

vyko Kanadon kaip že
nklo darbininkas. Darbo 

prievolę atliko Ontario provin
cijoje pas ūkininkus. Atlikęs 
darbo prievolę, persikėlė gyven-

apskrities visi Vokietijos link 
pasitraukė. Iki tol pogrindyje 
veikusi Lietuvos Laisvės Armija 
apskrityje, dabar ginkluota pa
sirodė viešai ir skaitlingai. Ar
tėjo nišų frantas. Viekšniuose 
susiorganizavo Tėvynės Apsau
gos Rinkt inės užuomazga. 
Plinkšių dvare ir Telšiuose sku
biai formavosi T.A.R. I-asis pėst. 

.lietuvių savanorių pulkas. Rug
pjūčio mėn. 6 d. J. Šarapnickas 
iš Lūšės atvedė į pulko štabą.
Bieliūniškių kaiman 28 savano-j nletais a-» 
rius, Ginkluotus nuosavais šau- mcs 
tavais ir - lengvuoju kulkosvai
džiu. Visi buvo paskirti į II-ąjį 
batalioną, kuriam aš tada vado-1 . .

■ vavau ir su daliniu stovėjau Ru-| i V-s^^ines,. Ont, n^est? 
dik ų ir Zubriu kaimuose, į pie
tus nuo Papilės, Šiaulių apskri-

1 
J

HAMILTONAS, 0NT., KANADA
RUOŠA VYKSTA SĖKMINGAISI.A 72 KUOPOS GEGUŽINĖS

Sekančia diena iš skvrininko 
J. šarapnicko skyriaus, savano
ris J.K. (likęs Lietuvoje) buvo 
sužeistas į kairį petį. Bataliono 
gydytojas Brazys, apžiūrėjęs su
žeistąjį, norėjo pasiųsti j Tryš
kius, pulko ligoninėn, bet jis at
sisakė, man pareikšdamas: 

■“Mano’ dešisinysis petys yra 
sveikas ,įr aš galiu šaudyti. Ne
noriu skirtis su savo skyriaus 
lūšiškiais draugais”. Sužeistasis 
grįžo į apkasus ir, gydytojo pri
žiūrimas, per kokias 10 dienų 
užtenkamai pasveiko. Fronte J. 
Šarapnickas pasižymėjo kaip

ir metalo fabrike išdirbo iki iš
ėjimo pensijon, sukakus 65 me
tams jo amžiaus.

Jubiliato .Juozo šarapnicko 
giminė Lietuvoje labai nuken
tėjo nuo bolševiko okupanto. 
Jo trys broliai — Petras, Pranas 
ir Leonas žuvo pokariniu metu, 
kaip partizanai — laisvės kovo
tojai. Ketvirtas brolis — Stasys, 
bausmę atlikęs • Sibire, Chruš
čiovo laikais buvo grįžęs į Lie
tuvą, bet dabar antrą kartą yra 
ištremtas Sibiran, be teisės grįž
ti į gimtąjį kraštą.

Gyvendamas Kanadoje, J. ša
rapnickas visą laiką veikia Lie
tuvių Bendruomenėje, Šaulių 
Sąjungoje, Karių veteranų “Ra-

movė’’ sąjungoje ir Lietuvių Su
sivienijime Amerikoje, daugelį 
netų sumariai vadovauja jos 
’2-21 kuopai. Bendradarbiauja 
apkraščiuose — Naujienose, 
Nepriklausomoj Lietuvoj, Tė
viškės Žiburiuose ir Karyje.

Taigi, mielas J. šarapnickas, 
70 metų sukaktuvių proga svei
kinu Jus, kaip seną išbandytą 
pogrindininką, 1941 m. birželio 
mėn. 23 d. sukilėlį prieš rusus 
ir gerą karį, linkėdamas Jums 
geros sveikatos, o taipgi kad dar- 
gre’tai nepavargtumėte visuo
meninėje veikloje.

Ant Kenstavičius

— Anksčiau Sov. Sąjungoje 
idealistais buvo piešiami jau
nuoliai, einą j komunistų par-

Kadangi SLA 72-os:os kuopos 
■‘eąuž.nės ruoša va surišta ir 
su deinonstratyvine-politine ge- < 
gužinės ruo:a, kur SLA 72 osios 
kuopos tiks.as — į mžinti poli- 
inius kalinius Kanados Lietu

vių Fonde, tai tokios gegužinės 
nemėgsta ne tik Lietuvos oku
pantas, bet ir čia gyvenantieji 
jo pakalikai.

Lietuvos okupanto agentai 
1982 melais išleido 9 lapų biu- ; 
ielenį, kur.ame yra šmeižiamas! 
VLIKas, BALFas ir paliestas 
SLA 72-osios kuopos pirminin
kas J. šarapnickas, kuris, būk, 
savo rašin:a:s ir kuopos veikla 
šmeižia “Tarybų Lietuvą”. Ži
noma, tų agentų tikslas yra su
niekinti aktyvesnius lietuvius 
darbuotojus ir, juos apšmeižus, 
sukelti jais nepasitikėjimą lie
tuvių tarpe, kad toliau nebe
rastų rėmėjų, ruošiant geguži
nes okupuotos Lietuvos politinių 
kalinių vardams įamžinti Kana
dos Lietuvių Fonde. Labiausiai 
Lietuvos okupantui nepatinka, 
kad tie politiniai kaliniai yra 
plačiai aprašomi išeivijos patrio
tinėje spaudoje, išryškinant ka- 
Gebistu vvkdoinus lietuviu kali
nių kankinimus visai be jokio 
nusikaltimo, o tik už tai, kad 
drįsta pasakyti Lietuvos oku
pantui apie daromas Lietuvai 
skriaudas.

Paimkime kad ir paprastą 
politinį kankinį — kareivėlį Ro
bertą Grigą. Jis jokio nusikalti
mo nepadarė, o tik pašauktas į 
sovietinę armiją, atsisakė pri
imti priesaikos ir būti ištikimu 
Lietuvos okupantui.

SLA 72-oji kuopa yra dėkin
ga Naujienoms už talpinimą 
prisiųstų korespondencijų apie

gilzinei įvykus.
Dabar SLA 72-oji kuopa kvie

čia geros valios lietuvius atvyk Ii 
į š.m. liepos mėn. 24 d. ruošia-

nią gegužinę, kud įvyks sava- 
norio-kūrėjo Antano Padolskio 
gražioje sodyboje, l*aris, Onta
rio, 158 Willow St. (ne 150). 
Gegužinės pradžia 12 vai.

J. šarapnickas, 
SLA 72 kuopos pirm.

Mažosios Lietuvos Rezistencinio
Sąjūdžio suvažiavimas

skaitos, Maž. Lietuvos sąjūdžio 
pirmininko pranešimas ir kt. 
M. Gelžinis skaitys paskaitą apie' 
1918-1923 metų įvykių reikšmę 
praeityje. Antanas Lymantas 
skaitys paskaitą apie “Aušros” 
ir mažlietuviškos spaudos reikš
mę.

Vakare, 7 vai. Liet. Tautiniuo
se namuose bus iškilminga va
sarienė su menine programa.

Antroji suvažiavimo diena — 
liepos 5-oji skiriama MLR sąjū
džio veiklai ir reikalams svars
tyti. Joje dalyvaus tik nariai ir 
pakviesti artimi Mažosios Lie- 

, tu vos bičiuliai ir jų šeimos 
nariai.

Liepos mėnesio 4 ir 5 dieno-j 
rris, ateinantį pirmadienį ir ant
radienį, L:ct. Tautiniuose na
muose įvyksta Mažosios Lietu
vos Rezistencinio Sąjūdžio šau
kiamas suvažiavimas. Jame bus 
svarstoma sąjūdžio veiklos ir 
organizacin'ai reikalai, o taip 
pat paminėtos sekančios reikš
mingos sukaktys: 65 metai Ma
žosios Lietuvos Tautinės tary
bos Tilžės Akto paskelbimo, 60 
melų Klaipėdos krašto išsivada
vimo, mažlietuviškos spaudos 
ir 100 metų “Aušros” pasiro
dymo.

Pirmoji suvažiavimo diena, 
liepos 4 d., bus visuomeninio po-, 
būdžio. Joje dalyvauti kviečiami 
ne tik Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio sąjūdžio nariai, bet ir 
visi Mažosios Lietuvos bičiuliai, 
jų šeimos, plačioji visuomenė ir 
kitų organizacijų nariai, šios, 
dienos darbotvarkė bus pradėta* 
9 vai. ryto pamaldomis Tėviškės 
parapijos bažnyčioje, 6441-45 S. Į 
Troy Avė. Pamaldos bus mirų-Į 
siu mažlietuviu atminimui. Po j 
pamaldų bus vykstama į kapi
nes aplankyti ten besiilsinčių 
mažlietuviu kapus.

2 vai. p.p. Lietuvių Tautiniuo
se namuose bus viešos iškilmės 

akademija, kurioje bus pa-

Po suvažiavimo yra numaty
ta išvyka į Union Pier. Ten vyks
tama poilsiui ir pabendravimui 
— organizuotos veiklos ir refe
ratų iš anksto nenumatyta.

Visais suvažiavimo reikalais, 
o taip pat ir vakarienės rezer
vacijoms informacijas teikia 
Ramūnas Buntinas tel. 778-4282 
ir Vincas Žiobrys tel. 795-5049. 
Išvykos į Union Pier klausimais 
kreiptis į V. Albrechtą telef. 
(616) 469-3492.

• Nuo savo šešėlio nepabėgsi.

tiją, bet dabar to neužtenka, i Roberto Grigo iškentėtas kan-
Valdžia nori, kad jie dirbtų nau
dingą darbą.

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

čias, atsisakius priimti priesai
kos Sovietų armijai.

Spauda yra labai reikšpaįnga
ruošiant renginius. Pat^ptuiė

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITigRATORA, lietuvių literatūros, meno ir mokai. 

ItM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vlna 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubo®, A. Rūkltelės Ir k. Vara, 
kūrybos poveikslaiM. 365 pusk knyga kainuoja tik £3.

'• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tai 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
švente* bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimb 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsšj 
ta* Fuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
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
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2o01 W. 69th St., Chisago, III. 60629 ♦ TeL 925-2737

> LIETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*m*Xaofc 
Romiai paraJyti rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidiny s iliustruot m nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavidinima'vtr jų vertiniai J vokiečių EaBsI 
naudingoje 535 puaf. knygoje yra Rytprūsių lemėlapla. Kaina M

> KA LAUMtg L1MM, ra lytoje* Petronėlė* OrinUitė* ttr 
nutnSnai ir minty* apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pii 
maišiais bolševikų okupacijo* metais. Knyg* turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik M.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprat 
Lm ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik b< 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
riją. D* bar būtų jį galimi pavadinti kovotoja ni žmogaus teise;

u*. i.
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JAY DRUGS VAISTINĖ

j lietuviška spaudą,
' informacines korespondencijas, 
prisideda prie renginių pasise
kimo. Taip pat ir renginių va
dovai privalo būti sąžiningi ir 
kiekveną gautą auką išpaja- 
ihuoti.

SLA 72-oji kuopa kiekvieną 
gautą auką paskelbia ir spaudo
je. šiais metais SLA 72-oji kuo
pa bus įamžinusi jau vienuolika 
tą politinį kalinį Kanados Lietu
vių Fonde. Per daugelį metų, 
dirbdama šį patriotinį darbą, 
yra sulaukusi didelio lietuvių 
pasitikėjimo ir paramos.

Apie sėkmingai vykstančią 
SLA 72-osios kuopos gegužinės 
ruoša plačiau teks parašyti, ge-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
. s

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

, SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
į, . darbus dirba, . / .• *:

SLA išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
! ;■ .. apdraudų savo nariams. ? .

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

•.: . Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuotą apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 AV. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210
<

Xi

IMMfefti Jri irt ■ ■ t tiii ■■>11

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

Ml

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

lt . _ TL1 4i7/» ncinn

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka« bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. EL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

K*Ina 123. Kieti virielixL
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Įsakinėti neužtenka, reikia 
išmokti susitarti

Vytautas Kamantas, frontininkų pastatytas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės priešakin, išmoko Įsakinėti, 
bet iki šio meto jis neišmoko susitarti nė su viena lietu
viška politine, kultūrine ar profesine grupe.

Kaip Kamanto, taip prieš jį buvusių Bendruomenės 
pirmininkų, buvo sutartą įsteigti tokią' organizaciją, 
kurioje ne tik galėtų, bet ir turėtų dalyvauti visi lietuviai.

Kai Stasys Barzdukas pirmą kartą prašė Amerikos 
Lietuvių Tarybos pagalbos, tai • pabrėžė, kad jis žino 
Amerikos Lietuvių Tarybos tikslus, ALTo vedamą darbą, 
tai Bendruomenė ALTui dar padės. Su ALTu tarėsi ir 
Bendruomenės pirmininkas prel. Jonas Balkūnas,. ALTui 
nekenkė Jonas Jasaitis, bet kai Bendruomenės priešakin 
atsistojo Bronius Nainys ir nepajėgė suruošti nė vieno 
pelno nešančio renginio; pasikėsino į VLIKo-reikalams 
ALTo renkamas vasario mėnesio aukas. Nainys, Kutkus, 
o dabar ir Butkus, griebia vasario mėnesio aukas be jo
kio sąžinės graužimo.

Frontininkai skelbė, kad Antanas Butkus labai šil
tai yra nusiteikęs VLIKo ir ALTo atžvilgiais, bet kai 
reikalas eina apie vasario mėnesio renkamas aukas, tai 
jis ir kalbėti nenorįs. Bendruomenė kaip rinko vasario 
mėnesio aukas savo reikalams, taip ji rinks ir ateityje. 
Tuo reikalu jis ir kalbėti nenorįs. Panašios nuomonės 
esąs ir apie Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės pa
traukimą į teismą. Reorganizuotoji patraukta į teismą. 
Apie pasitarimus ir bylos atšaukimą ir kalbos negali būti. 
Bendruomenė yra pasiryžusi ir ateityje samdyti geriau
sius advokatus, kad laimėtų bylą amerikiečių teisme.

Vytautas Kamantas, PLB Centro komiteto pirmi
ninkas, būtų galėjęs įsakyti Antanui Butkui, kad nu
trauktų bylą prieš Reorganizuotą Bendruomenę. Įstaty
mą sulaužė Chicago Savings bendrovė, kuri, net nepa
ėmusi taupymo sąskaitos knygutės, Reorganizuotos 
Bendruomenės sąskaitos santaupas atidavė kitiems.

Tas aiškinimas dar ir šiandien nebaigtas. Santaupas pa
dėjusieji išmirė, bet teismas reikalo dar neišaiškino.

Kamantas, įsakęs nutraukti bylą, būtų parodęs gerą 
valią. Chicago Savings, prisipažinusi prie klaidos, sutiko 
išmokėti padėtas santaupas abiem pusėm, bet advokatai 
nesutiko. Jonas Pakelis, taupymo bendrovės steigėjas, 
nesutiko mokėti didesnės sumos, kai išaiškino, kad su
tinka skolinti neteisėtai, tuo tarpu jo anūkas, senelio 
pėdomis nenorėjęs eiti, visko neteko, bet Kamantas atsi
sakė parodyti draugingą gestą.

Kamantas būtų galėjęs abi puses suvesti ir padėjęs 
susitaikyti, bet jis tokio žingsnio nesiėmė. Jis atsisakė 
su nuvažiavusiais į Toronto susitarti ir išklausyti antrą
ją pusę. Jis atsisakė leisti nuvažiavusiems tarti žodį su
važiavusiems atstovams. Iki šio meto jis tiktai įsakė, bet 
tartis atsisakė.

Vytautas Kamantas yra geras propagandistas. Jis 
įtikina dalį savo pasekėjų, kad jo vadovaujama Bendruo
menė yra viskas: ji viską aptaria ir sprendžia. Kamantui 
labiausiai rūpi politika. Savo sprendimų priešakin jis 
padėjo politinius klausimus. Jeigu jis būtų susitaręs su 
politinėmis lietuvių grupėmis dėl tam tikros politinės 
srities ir paskelbęs tą sritį liečiantį klausimėlį, tai dar 
būtų galima su juo kalbėtis. Bet Kamantas tartis nenori. 
Jis sakosi buvęs tautininkas, bet Kamantas ir su tauti
ninkais nesusitarė. Mes nežinome, kad jis būtų taręsis 
su tautininkų atstovais. Žinome vieną kitą, tautininką, 
kurie pritaria Kamanto vadovaujamos Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės politikai. Bet taip pat žinome, kad' di? 
dėlė tautininkų dauguma Kamanto vedamai politikai 
nepritaria.

Jeigu Kamantas nesitarė net su tautininkais, tai 
apie bet kokius jo pasitarimus su kitomis lietuviškomis 
grupėmis ir kalbos negali būti. Jeigu būtų taręsis, tai 
būtume girdėję. Jis su nieku nesitarė ir nieko nesusitarė.. 
Jis ir nesįtars. Jis įsivaizduoja, kad jis, net nesitaręs, 
savo nuomonę gali: primesti visiems lietuviams,

Jeigu Kamanto vadovaujama Bendruomenė būtų bur‘ 
vusi įsteigta bepriklausomoje Lietuvoje, kai jau buvo paį- 
naikinta demokratinė santvarka, tai Kamantas gal. būtų 
ir laimėjęs. Bet Kamanto nelaimei, jam tenka organi- 
zuoti PLS Amerikoje, kur yra laisva spauda. Chįcągbje 
eina Naujienos, kurios nurodo, kad vien įsakinėjimais 
didelės, kad ir labai nekaltos organizacijos nesudarys. 
Reikia tartis — ir susitarti, kurią poltinę sritį galėsi 
liesti, bet negalima plunksnos pabraukimu visus kitus 
veiksnius nušluoti ir savo patvarkymus diktuoti.

Draugas, visą laiką rėmęs Bendruomenės vedamą 
darbą, paskelbė svarbesniu^ Kamanto pasisakymus, bet 
kai propagandistas ryžosi nušluoti VLIKą, ALTą ir 
BALFą, tai Draugo Bendruomenės šalininkai vis dėlto 
turėjo pastebėti, kad yra ir kitų veiksnių.

V. Kamantas yra didvyris PLS didelėje knygoje, bet 
Naujienos kėlė ir kelia jo silpnybes, Jis moka įsakinėti, 
bet nepajėgia tartis ir susitarti. Ši pastaba tinka Ka
mantui, Songailai ar kuriam kitam, kuris eis įsakinėjimo 
keliais. Kol Bendruomenės priešakin neatsistos žmogus, 
kuris moka ir nori tartis, tai Bendruomenė bus vienos 
politinės grupės vadovaujama organizacija, leidžianti di
deles sumas pinigų važinėjimams, viešbučiams ir-tuščiai 
propagandai, bet ne rimtam darbui. Bendruomenės prieš
akyje stovinčiai frontininkų saujelei Naujienos nępątin- Į 
ka, bet jos ir ateityje kels viešumon tas silpnybes, kurias 
jos kėlė iki šio meteo. Lietuviams žinoti teisybę yra svar
biau, negu tušti pasigyrimai.

Vilniaus centrinė gatvė

P. STRAVINSKAS

TAIKINGAI AIŠKINKIMĖS LAIS
VINIMO KLAUSIMAIS

Esame susiskaldę laisvinimo 
darbe ne dėl to, kad kurie nors 
būtume blogos valios, o dėl to, 
kad reikiamai neišsiaiškiname 
laisvi ntimo klausimais. Todėl, 
užuot kaltinę vienti kitūs, aiš- 
kinkimės tarpusavio nesusiprati
mus. Čia aš ir pasisakysiu ke
liais .tokiais klausimais, kuriais 

■nesutariamo ar visai neturime 
savo, nuomonės.
L Kas yra laisvinimo darbas?

Dažnai ginlijamės dėl laisvi
nimo darbo, kaltiname vieni ki
tus dėl netinkamo jo atlikimo, 
ypač dėl jo nepasidalinimo, lyg 
mūsų dargo rankų būtų per 
daug, o darbo per maža. Todėl 
aš noriu pirmiausia čia pasisa
kyti dėl paties laisvinimo darbo 
sampratos.

Norėdami suprasti visą laisvi-* 
nijno darbo apimti, turime aiš
kintis jį pagal-jo tiklą, trum
pąjį ir aiškiau nusakytą VLIKo 
1944.11.16 d. deklaracijos įvade 
(dekraracijos faksimilę žiūr. L. 
E. I t. 378 psl.). Ten pasaky
tą. kad; Lietuvių Tauta, “siekda
ma išlaisvinti Lietuvą iš oku-. 
pacijos ir atstatyti-Lietuvos vals
tybės suvereninių organų sve
timos jėgos laikinai sutrukdytą 
veikimą”- (tai yra laisvinimo 
darbo tikslas) yra reikalinga vie 
n ingos politinės vadovybės. 
Iš čia pabrauktųjų tos deklara
cijos žodžių -aiškėja, kad laisvi
nimo darbą tikslas, o kartu ir 
pats laisvinimo darbas yra dary
ti tai, ko reikia išlaisvinti Lie
tuvai ’? okupacijos ir atstatyti

okupanto faktiškai išardytą, nors 
teisiškai egzistuojančią, Lietu
vos valstybę, jos suvereninių or
ganų laikinai su trukdytą vei
kimą.

Gyvendami okupuotoje Lie
tuvoje, mes reiškėmės savo re
zistencija (pasipriešinimu oku
pantui) pogrindyje. Egzilyje ar
ba išeivijoje to daryti negalime, 
bet mes galime čiakortfti šiltoku 
pantu kitais būdais ir priemo- 

.‘nėmis. Pirmiausia pasiremdami 
teise, galime reikalauti tarptau
tinę bendruomenę, kad ji pra
verstų okupantą iš Lietuvos pa
sitraukti ir grąžinti jos tautai iš, 
plėštą laisvę; mes galime irgi 
aiškinti okupanto užkrautą mū
sų tautai priespaudą, pagrindi
nių žmogaus teisių mindžiojimą, 
Lietuvos kolonizaciją, jos rusi
nimą. mūsų žmonių moralinį 
smukdymą, jiems-prievarta bru
kimą ateizmą, religinį persekio
jimą ir kita. Mes galime reikštis 
čia irgi su savo tautine kultūra 
visose jos šakose, tuo parodyda
mi laisvajam pasauliui ir tarp
tautinei bendruomenei, kad mū
sų tauta yra aukštos kultūros ir, 
pagal tautų apsisprendimo tei
sę, gali turėti savo laisvą, nepri- 
klausimą valstybę.

Atkūrę egzilyje savo politines 
partijas ir pagal teisę susiorga
nizavę į politinį organą (VLI
Ką) kovai dėl Lietuvos laisvės, 
mes parodome laisvajam pasau
liui. kad esame aukštos teisinės 
ir politinės kultūros, kas dar duo 
da mums stiprų pagrindą reika
lauti tarptautinę bendruomenę

padėti mums išsilaisvinti ir gy- 
, venti savo laisvoje valstybėje.

Mūsų kultūrinė veikla ir lie
tuvybės palaikymas lietuvių iš
eitojoje, ypač jos jaunuomenėje, 
irgi yra didelės reikšmės kovo
je dėl Lietuvos laisvės, nes tik 
tautiškai gyva lietuvių išeivija 
galės reikštis ir laisvinimo dar
bais.

Todėl Lietuvos laisvinimo dar 
bas, kaip matome, yra labai pla
čios apimties. Jis gali būti ir 
teisinis, ir grynai politinis, ir 
kultūrinis, ię kitd&s. iįReikia tik 
jį., ir vfcą’jb Apimtį tinkamai su
prasti ir vieningai visiems dirb
ti. 7 " • '• ..

ii. LalA'inimb veiksniai ir ju 
teisinė prigimtis

Lietuvos laisvinimo veiksniais 
įprastai laikome: (1) Vyriausią
jį Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą VLIKą, (Š) Lietuvos Dip
lomatinę. Tarnybą, LDT, su jai 
vadovaujančiu Lietuvos Diplo
matijos šefu, LT)§, (3‘ Pasaulinę 
Lietuvių Bendruomenę, ,PLB 

. (.4) Amerikos Lietuviu Tarybą, 
ALTą.

1. VLIKas, sudarytas Lietu
vos politinių grupių; kaip tau
tos politinės minties reiškėjų ir 
vykdytojų yra Lietuvos tautos 
atstovybė, savo teisine prigim
timi atitinkąs Lietuvos Tarybai, 
paskelbusiai 1918.H.I6 d.. Lietu
vos . nepriklausomybės aktą, ku
riuo buvo atstatyta Lietuvos 
valstybė.

2. LDT su jai vadovąuančiu 
LDŠ yra Lietuvos valsybės už
sienio tarnybos valdininkų ko
rektyvas,. ’atstovaująs Įstatymų 
ribose, Lietuvos valstybei.

(Nukelta Į šeštą purlapį)

‘’IRKITE JAV TAUPYMC BONUS

V. P. ULUNTAITIS

ILGAMETĖS LIETUVIŲ 
NEGEROVĖS

(Tęsinys)
2) St. Š. Maskvos universitete studijuojant, 

ten studijuojantieji iš tuomet rusų okupuotos 
Lietuvos jaunuoliai, atrodo, mažai įtakos į St. Š. 
turėjo. Jis su jais mažai tebendravo. Jis artimiau 
bendravo su rusais ir lenkais, ypač su rusais pan- 
slavistais, kurie jį užbūrė tiesiog visam gyveni
mui. Todėl jis

“nebegalėjo abejingai žiūrėti į priešingų studi
juojančių savo tautiečių nusistatymą, kai jis 
1907 ir 1908 metais skaitė referatą tuomet dar 
Petrapilio dvasinės akademijos studento kun. 
Vlado Jurgučio (pritariant kunigams; Pranui 
Kuraičiui, Mečislovui Reiniui, Mykolui Vait
kui) įsteigtoje lietuvių studentų draugijoje, į 
kurią buvo suėję dauguma pusšimčio studijuo
jančių iš Lietuvos. Bet jie buvo kone visi aušri
ninkai ir su jais susikalbėti buvo neįmanoma, 
Šalkauskio žodžiais tariant”. (Kun. Em. Paukš
tis, “Ateitis”. 1954 m., 204 psl.).

Atseit, St. Š. tiek giliai buvo paveiktas pan- 
L. * n rusų — Solovjovo ir kitų, kad jis aušri- 

ninkus. ‘ Au'ros” bendradarbius ir susipratusius 
kitus lietuvius laike jau lyg kokiais raupsuotai
siais. nebegalima s arčiau sueiti ir pabendrauti.

3) šveicarijn, i kuria St. Š. išsiuntė Lietu

vių Komitetas Petrapilyje, vadovaujant tuometi
niam Rusijos Durnos (Seimo) atstovui teisinin
kui Martynui Yčui ir kurio dešinioji ranka buvo 
Stasio brolis Kazys Šalkauskis (Prof. dr. J. Ere
tas, “Šalkauskis”, 34 psl.), St. Š. pradžioje vengė 
lietuvių ir laikėsi išdidžiai:

“Šveicarijoje St. Š. pateko kun. A. Viskan
to įtakon..., kuris buvo mažo ūgio, tylus, kiek 
paslaptingas ir kiek dirbtinės aristokratiškos 
laikysenos žmogus... Kadangi šis kiek šalinosi’ 
nuo kitų lietuvių, tai ir Šalkauskis nesuėjo į. 
glaudesnį kontaktą su jais... Antra vertus, ir 
lietuviška visuomenė Šveicarijoje traukėsi iš 
kelio, nes kun. Viskanta buvo laikomas lenkuo
jančiu bei statančiu lietuviams visas pinkles”: 
(Prof. dr. J. Eretas, “Šalkauskis”, 61 psl.).

Bet kodėl pats Šalkauskis, Šveicarijoje būda
mas, vengė sueiti į artimesnį kontaktą su lietu
viais? Ar todėl, kad jis save laikė kilmingesniU;? 
Ar todėl, kad lietuviai kai kada pasižymėdavo, 
pasak prof. Ereto, Šlifuotų manierų stoka? O gal 
ir todėl, kad jis nemokėjo lietuvių kalbos, kur^ 

| teišmoko žymiai vėliau, jau nepriklausomoje Lie
tuvoje? Pasak Z. Ivinskio,

“pačią lietuvių kalbą prof. St. Š. turėjo iš
mokti, tačiau vis buvo jaučiama, kad jis. dar 
mažas būdamas, ir kitomis kalbomis savo rnifi- 
tis reiškė”.

Kai Berlyne studijuojantieji lietuviai, pasak 
miškų inž. Vinco žemaičio, apie 1923 m. pakvietė 
Šalkauskį paskaityti jiems paskaitą, tai jis atsi

sakė, motyvuodamas lietuvių kalbos nemokėjimu.
4) 1933 metais St. Šalkauskis savo Kaune iš

leistoje knygoje “Lietuvių tauta ir jos ugdymas” 
daug kalbėjo apie lietuvių tautos nacionalizmą. 
Bet jis lietuvišką nacionalizmą laikė šovinistiniu, 
statančiu savo, tautos reikalus aukščiau už kitų 
taptų. Šalkauskis šiame savo veikale vis kreipė 
lietuviškąjį jaunimą į internacionalizmą, į katali
kiškus ir tarptautinius vandenis, kadangi kultū
rinis lietuvių atsilikimas, paveldėtas iš nelemtos 
praeities, neleidžia lietuviams iki šiol išsirikiuoti 
su kaimynais į vieną kultūrinę pažangą. Kitaip 
tąriant, privalu sutapatinti lenkų ir rusų kultū
ros elementai į vieną organišką visumą, arba, dar 
tiksliau išsireiškiant, vėl sueiti į artimą uniją su 
lenkais. Ir; todėl, kad tezės būtų svaresnės, vei
kalo pabaigoje jis jau nesidrovėdamas tvirtina, 
kad lietuviui tauta yra apior^iška, kitaip sakant, 
nepakankamai susitupėjusi. Šalkauskis todėl 
,ir rašo:

“Lietuvių tautos amorfiškumas yra kilęs 
iš primityvaus jds stovio. .. Todėl kova su lietu
vių tautos aipųęfiškumu yra vienas iš svarbiau
sių lietuvių tautos ugdymo uždavinių. Naujos 
kartos turi būti nuteiktos ieškoti visuotinai 
reikšmingo turinio, kuris geriausiai tiktų indi
vidualinei tautoj lyčiai, ne» toks-nusiteikimas 
vra integralinė gerai suprasto patriotizmo 
dalis”

Ir tai tokį visuotinai reikšmingą turinį, 
St. Š. supratimu, terandama įsijungus j visuotinę 

ir universalinę bendruomenę, branduoliu priimant 
tarptautinį Katalikų Bažnyčios mokslą, ir kuris 
remiasi filosofija; gi kelią į tokį mokslą nurodo- 
teologai ir katalikai filosofai. (St. Š., “Ateitinin
kų ideol.”, 37-56 psl.).

Štai tau, boba, ir devintinės! Vadinasi, pagal 
St. Š., jei tu rūpinies savosios tautos ateitimi, jos 
gerove, tradicine lietuviška kultūra, tai tu būsi 
tik amorfiškume atsilikęs šovinistas, o pagal kun. 
St. Ylą — laicistiškai nusiteikusiu neopagonišku 
nacionalistu. Prof. dr. J. Balys todėl ir sako:

“Daug rašė Šalkauskis tautiškumo klausi
mais, tačiau vis skrajojo internacionalizmo pa
dangėse. nematydamas lietuviškos žemės”. 
(“Naujoji Viltis”, 1975 m., 8 nr.).

Lietuvių tautai kaip svarbiu tautiniu bei tau
tiškumo klausimu pasisakė ir buvęs 1963-67 m. 
Ateitininkų Federacijos vadas dr. J. Girnius. Jis 
savo skaitytoje paskaitoje VH-me Ateitininkų Fe
deracijos kongrese, įvykusiame Toronte. Kanado
je, “Atviro dialogo” dvasioje, ir 1966 m. pasiro
džiusioje knygoje “Idealas ir laikas ’, tarpe kitų 
klausimų, tautiškumo klausimu štai kaip pasi
sako:

“Tautiškumo principas buvo konkretina- 
mas, turint prieš akis ir tautos tragediją, ir 
mūsų, išeivių, lietuviškuosius uždavinius. .

(Bus daugiau) /
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vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1534 S. Manhoim RcL, Westchester, Ui. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir ku antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-4553 
Service 455-4504, P*«e 04054

DR. A. B. GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECLALYB1: AKIŲ LIGOS 

9907 West 103r4 Street

Valandos pagal auaitarimą.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
MIS W. 71st St TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akiniai

PRANCŪZAI PADĖS 
ČADO PREZIDENTUI

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Čado vyriausybė turi tikslių ži-I 
nių, kad Libijos ginkluotos pa-j 
jėgos padėjo užimti Libijos pa
sienyje esančią oazę. Libija pa
skelbė, kad minėtą oazę užėmė 
buvęs prezidentas Gukumi ir jo 
šalininkai.

Čado vyriausybė kreipėsi i 
Prancūziją, kad galimai greičiau 
atsiųstų prieštankinių patrankų, 
nes yra pagrindo manyti, kad 
Libijos tankai versis į kitus Ča
do pasienio miestus.

Prancūzijos vyriausybė pa
krovė tris lėktuvus būtiniau
siais šaudmenimis ir pasiuntė Į 
Čadą, kad galėtų pirmon eilėn 
apginti visus pasienio miestus.

— Generolas Pinochet sekma
dienį pareiškė, kad be 1989 me-

ir “contact lenaei”.

SIAUBINGASIS BIRŽELIS

FLORIDA

PERKRAUSTYMA1 VANCE FUNERAL HOME

Ofiso toiefraaa; 774-2M0, 
Ra&šMdlM telat: 444-55W

— Maskvos Pravda reikalau
ja, kad Sovietų rašytojai ir me
nininkai sukurtų geresnius did
vyrius, negu jų buvo sukurti 
iki šio meto.

tų nebus rinkimų ir jis nepasi
trauks. Jeigu bus neramumų, 
tai jis valdys iki 1994 metų.

— Andropovas įsakė išleisti iš 
Sovietų Sąjungos 13 narių pro- 

: testantų pentekostalistų šeimą,

Apdreuste, porkreurtymu 
ii įveirly atstuny. 

~ ANTANAS VILIMAS 
TeL 374-1342 arte 37M994

Lakdinai — Pilna apdraads 
ŽEMA KAINA 

PriiTnam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. ŠERJĖNAS. TaL 925-M43

— Pinochet sutiko sudaryti 
komisiją neramumų priežastims 
ištirti. Nutarimai jam nepri
valomi.

Prostatos, inkstų įr šlapumn 
( takĘ chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ, 
St. Petersburg, Fla. 3371® 

Tel. (813) 321-420H

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, Pūstas IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET 

Viluido*; uttrad. 1—4 popiet,

HEU» tfOUlf HEART. FUNC

— Čilėj e kariai vakar nušovė 
šešis protestuojančius.

i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

feitsdieniiif I; sekmali*niaii

JULIA GOGEL (GOGELIS)

oje, Little Bock.
t

r'.'..,7 viu.1, .FĮJĮĮ;
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7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40429

Chicago, HHnoi* 60629 
Tekt 778-6374

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTt 

Proęrur**, v*d*|a

čios j 
pama 
koph

Vedė|a — Aldone Davkut 
Telef.; 774-1543

Stotiec WOPA - 1494 AM 
truuliuo|«m« iš nū«v ttvdijaa* 

Marqu»tt» Park*.

Xaadiea duo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 raL vakaro- 

Visos Laidos iš WCEV stotim, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. FIjl, 12:30 vaL p.p. 
iš WT1S stoties, 1110 AM banta.

2646 W. 71«t Street

KNOW YOUR HEART
Ft

sin
ku!

n radienį 
O ;r Lad

Gyv. Little Rock, Ark. Anksčiau ilgus metus
gyveno 4137 S. Rockwell, Chicagoje.

Mirė 1983 m. birželio 21 d., sulaukusi 77 melų amžiaus. 
Gimus; Lietuvoje, Anykščiuose.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: vyras Charles, du sūnūs — Bill C. Gugei, 

gyv. Little Bock, Ark., ir Edward V. Gogcl, gyv. Modesto, 
Calif., du anūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, liepos 1 d., Buebel 
koplyčioje. Little Bocž, Arkansas.

į, liepos 5 d., 10 vai. ryto bus lydima iš koply- 
ly of Good Counsel bažnyčią, o po gedulingų 
la dojama Forest Hills Memorial kapinėse, 

kansas.
a. Julia Gogel g:minės, draugai ir pažįstami nuo- 
i'ciami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas- 
rnavima ir atsisveikinimą. A *

Nuliūdę 1 eka: Vyras, sūnūs, anūkai, giminės.

Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien juos lanko
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vietų Sąjungos Valstybės Sau
gumo Liaudies Komisaro pava
duotojas Sorov.

Gyventojų deportacijos buvo 
vykdomos pagal iš Maskvos gau
tas instrukcijas. Lietuvos oku
pacija buvo vykdoma raudono
sios armijos smurtu ir NKVD 
saugumo teroru. Saugumo prie
kyje stovėjo komisaras vyr. ma
joras Gladkov ir jo pavaduoto- 
tojas majoras Bykov. Apskrityse 
saugumo priekyje buvo taip pat 
rusai — enkavedistai. Jų diri
guojami ir įsakomi veikė Anta
nas Sniečkus, kaip Saugumo 
Departamento direktorius ir 
Aleksandras Guzevičius, kaip
vidaus reikalu liaudies komisa
ras. i

Pirmasis masinis Lietuvos gy
ventojų areštas buvo įvykdytas 
1940 m. liepos mėn. naktį iš 11 j 
į 12 dieną. Pagal valstybės sau
gumo departamento direktoriaus 
Antano Sniečkaus paruoštą in
strukciją, tą naktį buvo suim
ta apie 2,800 geriausių Lietuvos 
visuomenės veikėjų. Suimtieji 
buvo laikomi kalėjimuose ir pas
kui nuteisti už akių sunkiesiems 
darbams į Sovietų Sąjungos to
limuosius rytus ar šiaurę, dau
guma 8 metams.

Antrasis masinis suėmimas ir 
jau tiesiog departavimas į Sovie
tų Sąjungą buvo įvykdytas, 1941 
m. birželio 14-18 d. Tada buvo 
suimta ir išvežta 34,260 niekuo i 
nekaltų, geriausių Lietuvos žmo
nių, įvairaus amžiaus, vyrų,

I moterų ir vaikų. Rusų enkave- 
j distai ir jų agentai slapta, nak- 
j ties metu, brutaliai ir trukšmin-' 

Jomis praeiti negali nei vienas! gaj laužėsi į miegančių butus,Birželis gražiausias metų mė
nuo. Gamta pasipuošusi gražiau 
siais pavasario žiedais, ragino, 
skatino, ramius, darbščius Lie
tuvos žmones į naują kūrybą į 
naujus laimėjimus. Tylios ir ra
mios birželio naktys teikė poilsį 
ir ramybę Lietuvos žemės žmo
nėms.

Tik sužvėrėjęs, alkanas sovie
tinis imperialistas^ ištroškęs ne
kaltų žmonių kraujo, 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. klasta užpuo
lė mūsų tėvų kraštą — tėvynę 
Lietuvą. Išplėšė mūsų Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę. Pa
vergė mūsų tautą ir šimtus tūks
tančių geriausių Lietuvos sūnų, 
dukrų žiauriausiu būdu išplėšė 
iš jų gimtųjų namų, sodybų ir 
be jokio nusikaltimo, ištrėmė į 
šaltąjį Sibirą, priverčiamojo dar
bo stovyklas.

Tai tragiškiausi, žiauriausi, 
skaudžiausi birželiniai įvykiai 
mūsų tautos krauju Įrašyti isto
rijon, kurių neišdildys nei amžių 
laikas. Jie niekad negali būti 
pamiršti, nei gyvenimo dulkių 
užnešti. Jie mūsų tautai yra ir 
bus kiekvieną birželį skaudūs, 
švieži, gyvi ir laisvajam pasau
liui priminti.

Pro šiuos tragiškiausius, skau
džiausius birželinius įvykius, ty-

sąmoningas lietuvis, nei subren
dęs žmogus.

Birželio- 15-ji Lietuvių tautos 
gedulo, susikaupimo, ryžto ir iš
tvermės: diena.

Šios siaubingos vidurio birže
lio dienos, atidengė, parodė tik- 

[ rąjį sovietinio pavergėjo veidą: 
nekaltų žmonių jo kankinimus, 
žudymus, tortūras, trėmimus,! 
kurie viršija Dantės pragaro; 
kančias.

Deportacija iš Baltijos kraštų 
buvo suplanuota 1939 m. spalio 
mėn. 10 d. Maskvoje, kada Krem 
liuje buvo surengtas priėmimas 
Lietuvos deligacijai, kuri buvo j 
pasirašiusi savitarpinės pagal
bos sutarti.

Tuo pačiu metu, 1939 m. spa
lio mėn. 11 d. buvo pasirašyta 
instrukcija priešsovietinio ele
mento likvidavimui Lietuvoje, kuri jau 20 metų prašė leidinio 
Inįstrukcija ‘liečianti Lietuvos, emigruoti. 5 tos šeimos nariai 
Latvijos ir Estijos gyventojų de. praleido penkerius metus JAV 
portacijas yra vadinama Serovo, ambasados rūsyje, Maskvoje. Jie , 
nes jis yra ją pasirašęs, kaip Sc- skris į Izraelį.

kambarius, lupo iš lovų, ramiai, 
miegančius Lietuvos sūnus, dūk- ■ 
ras. Pusnuogius, išplėšė „iš jų. 
gimtųjų namų, savo pastogės,, 
pakrovė į amerikoniškus ^sunk-; 
vežimius ir gabeno Į geležinke-: 
lio stotis. Geležinkelio stotyse 
buvo sugrūsti i gyvulinius, ne-' 
švarius, be jokios sanitarinės 
priežiūros, vagonus po 50-60 
žmonių, be maisto, oro, van- • 
dens ir kaip plėšrusis žvėris pa
gavęs savo auką, skubiai gabeno 
šaltojo Sibiro link. Vagonų lan
gai, aklinai buvo užkalti lento- 
mis, kad saulės spintdulėlis ne-į 
prasiveržtų į vagono vidų.

(Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

SCME CHICAGO MOTOR CWB "OFJ O<N

WRESSMW DHmN&

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GORDON:a

9

Funeral Home and Cremation Service |
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St į
FD. LE. Chicago, IL 60608 į
(312) 226-1344 24 Hour Service į

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

I

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

iI
I s

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

f Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



DARIAUS IR GIRĖNO SKRIDIMO
50 METŲ SUKAKTIS

Hfvv 
YORK.

JAV K. Lietuvių Bendruome- kasi tarp 12 ir 12:30 vai. 69-tos 
nės vadovybė kviečia visus gau-| (Lithuanian Plaza Ct.) ir Arte- 
siai dalyvauti didžiajama Da- ” —■-•L'
riaus-Girėno 50 metų žuvimo 
proga reng;ainame parade, ku
ris Įvyks š.m. liepos mėn. 4 d.
1 vai. po piety.

Moterys ir mergaitės maloniai 
prašomos vilkėti tautiniais dra-

sian gatvių susikirtime.
Dar karią vadovybė kreipiasi 

į visus narius, kviesdama kuo 
gausiau dalyvauti.

Pagerbkime mūsų 
išgarsinusius Lituvos

Dėl informacijų K__ _
buziais. P. Jono Paukščio pra-1 skambinti: 131-1645 ir 434-3713.

--- —1 RLB Centro Valdyba

turįs galią reikšti tautos valią, 
aiškiau sakąnt, daryti -,ayo valio? 
pareiškimus tautos vardu, jos 
vietoje. Kai jis tai daro, tai vei
kia savo išskirtine kompetenci
ja ir savo atsakomybe, šios ka
tegorijos laisvinimo darbais jis 
teisiškai negali dalintis su ki
tais veiksniais. Kitais gi laisvi
nimo darbais (vad. bendrinės 
kompetencijos), kuriais gali 
deikštis visi veiksniai, Įskaitant 
ir jį pati, VLIKą, jis gali savo 
laisvu susitadimu pasidalinti su 
kitais veiksniais. j

2. LDT ir LDŠ, kaip sakyta, 
reiškiasi Įstatymų ribose valsty-j 
bės vardu, taig ir jie tada veikia 
savo išskirtine kompetencija, ku
ria negali dalintis su kitais veiks 
niais. Kai jie imasi kurių nors 
bendrinės kompetencijos laisvi
nimo darbų, tai jie irgi gali jais 
pasidalinti ir su kitais laisvini-, 
mo veiksniais.

3. PLB turi daug ir labai svar- 
bių Lietuvos laisviniimo kultū
rinių ir kitų, taip pat ir grynai

/

nešimu, R. LB nes nariai ren-

Žwn4 — PinUvinMd . _ tami — Panfavimi 1
UAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: >■'

MUTUAL FEDERAL SAVINGS b
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

didvyrius, 
vardų.

prašome

TAIKINGAI AIŠKINKIMES ka yra ne teisinė, o sociologinė. 
Atkelta iš 4 psl. , Jos. nercikia painioti su teisės 

Į susibarusios visuomeninės drau
gijos sąvoka.

4. ALTa, pagal teisę, yra Ame 
rikos Lietuvių draugijų apsijun
gimas jo įstatuose nurodytiems 
tikslams, jų tarpe ir Lietuves iš
laisvinimo darbui dirbti. Savo 
teisine prigimtimi jis yra ana
loginis PL Bendruomenei.

Pagal teisę, jis gali atstovauti 
tiktai jam. priklausančių draugi
jų nariams, bet jis moraline pras 
me tariasi atstovaująs visiems 
Amerikos lietuviams, reikšda
mas jų vardu savo valią (savo 
nuomones ir pažiūras) Lietuvos 
laisvinimo klausimais, ypač san
tykiuose su centrinėmis JAV vai 
džios įstaigomis, su kuriomis jis 
turi ryšį jau nuo 1940 metų.
III. Veiksniu kompetenija ir 

pasidalinimas darbais
1. VLIKas, kaip matėme, yra 

Lietuvos tautos atstovybė, taigi

3- PLB, pagal teisę, yra išeivi
jos lietuvių Įvairiuose pasaulio 
kraštuose-valstybėse, pagal jų 
įstatymus, susidariusių draugi
jų, vad. Kraštų Bendruomenių, 
apsijungimas arba federacija su 
savo vyriausiuoju sprendžiamuo
ju organu PLB Seimu ir su vy
riausiuoju vykdomuoju organu 
PLB Valdyba. Griežtai pagal tei 
sę, ji atstovauja tiktai tuos lie
tuvius, kurie yra pareiškę savo 
valią būti jos nariais, bet mora
liškai ji imasi atstovauti visiems 
išeivijos lietuviams, įskaitant ir 
tuos, kurie nėra pareiškę jai savo 
valios būti os nariais. Kai kurių 
aiškinimas, kad ji yra “prigimti, 
nė”, lyg ir apjungta kažkokiu 
teisiškai rišančiu “gamtos įsta
tymu”, yra klaidingas, nes tokio 
teisiškai privalomo ryšio jokia 
tauta neturi, ir jo nėra.. Vad. 
prigimtinės bendruomenės sąvo-

Aleksas Ambrose,

politinių laisvinimo darbų, bet:j ir auklėjamosios reikšmės

Chartos dvasia, ypač su lietu-i kratų susitikimas įvyks šį šešta-, 
viškuoju solidarumu. Ta tautinio dienį, liepos 2 d., 1 vai. po pietų 
solidarumų dvasia turėtų mums 
visiems išeivijos lietuviams pa
mokomosios, o jaunuomeneriei

tiktai bendrinės kompetencijos 
darbais, kuriais gali reikštis ir 
kiti veiksniai, net ir visai ne
veiksniai, jei tiktai to nori ir tu- j 
ri tam dalykinės kompetencijos] Jūs visi, manau, suprantate, 
(yra tam pasiruošę žinovai, su-j jog kai vieniša ligoninėje gulin- 
gebą tuos darbus atlikti). Savo] tį ligonį kas nors aplanko, jį pa
darinis Bendruomenė gali da-j guodžia ir, reikalui esant, jam 
lintis su kitais laisvinimo veiks-;},*patarnauja 
niais. su VLIKu, ALTa, net ir/.Home Care programoje, tam li- 
su LDT ar su LDŠ. Lgoniui paskaidrina ligoninės gy-

4. Taip pat ir ALTa dirba tik-; venimą.
tai bendrinės kompetencijos lais ] Holy Cross ligoninės Public 
vinimo darbą, kuriuo jis savo' Relations asistentė Dorothy Spi- 
laisvu suditarimu gali dalintis] 
su kitais laisvinimo veiksniais.
IV. Veiksniu konįerencijos ir 

kooperacija

Kad laisvinimo darbas visų 
laisvinimo veiksnių būtų dirba-] atlikti, 
mas sutartinai, vieningai, sujung šiems ligoniams, 
tomis jėgomis, pagl iš anksto su
tartą planą, veiksniai šaukia sa-^kalu pilnesnių informacijų, pra- 
vo konferencijas, kuriose gali] šOme skambinti Home Care 
būti pasidalinami vienų su ki- j;koordinatorei Diane Soltis, tele- 
tais ir bendrinės kompentencijos j fonu 434-6700. 
darbai. Gali būti -ir tokių darbų, j 
kuriuos veiksniai galėtų dirbti iri 
bendrai arba vieni kitiems pa
dėdami, taigi vienu su kitais ko
operuodami. Tai būtų labai gra- 

'žu ir derintųsi su Lietuviu 4*

HOLY CROSS LIGONINĖ 
KVIEČIA...

taip vadinamoje

czak kviečia geros širdies sava- 
I norius-res atvykti į Home Care 

ofisą — 2735 W. 69th Street 
(Lithuanian Plaza Court), kur 
bus jums paaiškinta, kokį kilnų 

• savanorišką darbą jūs galėsite 
, patarnaudami vieni-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius, 

paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią
Chicagos lietuvių istoriją . ... ......

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

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — SI.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

3 KAINA • S17. (Persiuntimui pridėti $1)' 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Lidijos ir Vlado šoliūnų reziden
cijoj, esančioj 8335 Fieldcrest, 
Willow Springs, Ill., telefonas 
839-5874. Centro komitetas 
kviečia narius ir svečius 
bendrauti ir pasivaišinti.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA " 

X BACEVIČIUS — BELL REALTS 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
pa-

i KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

— Pasaulio Lietuvių Dienų 
proga svečiai, atvykę į Chicagą, i 
kviečiami aplankyti Čiurlionio 
Galeriją, Ine., 4038 Archer Avė. 
Dabar yra išstatyta Kūrinių 
Fondo kolekcija, skirta laisvai 
ir nepriklausomai Lietuvai. Be 
daugelio kitų darbų, yra dail. P. 
Puz:no, Z. Kolbos, Adomo Var
no kūrinių. Įėjimas laisvas iri 
nemokamas. Į galeriją įeiti ga
lima ir per Midland Savings 
banko duris.

Čiurlionio Galerijos, Ine.
vadovybė

Colorado Vanduo
GĄSDINA GYVENTOJUS

GRAND JUNCTION, Colo.— 
Saulei gerokai pakaitinus snie
gą, smarkiai pakilo Coloralo 
upės vanduo, nes nuo visų di
desnių pašlaičių pradėjo upeliai 
bėgti žemyn.

žmonės pradėjo gintis smėlio 
maišais ir dideliais akmenimis, 
bet ties Grand Junction nespėjo 
apsiginti. Teko organizuoti pa
galbą žmonėms paskubomis iš
vežti-, nes vanduo viską laužo ir

— Lietuvių krikščionių demo- neša.

Norintieji-čios gauti šiuo rei-

Dorothy Spzczak, 
Pulic Rel. Assistant

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, vliuomenė® veikėjo ir rašytojo atiminimu*.

Dr. A. Gusaen — MINTYS ER DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 

rusirūpinimą_______________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūri, įveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik
Dr, X J. Gomcd — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

tMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
G<Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 11 peniuntimo maldoma.

18.00

M.00 
13.00

i

r I*. MJLMTSD IT, CHICAGO,

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

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

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų- Brighton Parke. S35,000. Ma
žas įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman- Dečkys 

Tel. 585-6624

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

ridėti teisininko Prano ŠULC 
•įruošta, — teisėjo Alphonse I 

WELKS peržiūrėta, “Sūduvos1' 
šleista knyga su legališkomū 
ormomit

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knygą 

“Liucija* jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja Dėtuvių 
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

Ave.. Chicago, IL 60629.

— Yellowston Parke meška 
sekmadienį nužudė iš AViscon- 
sino atvažiavusį keliautoją.

— “Tndent” taip pastatytas, 
kad beveik nesigirdi jo plauki
mas. Didžiosios mašinos be jo
kio ūžesio.

ENERGY
WISE ;

OrjAntz* car pocU M 
mv« gasodn*.

- ■ —— i—
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto lt1*T 

Dirbu ir užmiesčiuose, jr«lts 
garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTll 

4514 S. Talman Are.
Tel. 927-3559

——i i
D Ė M E S I/O

62-*6 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllia 

Liability apdraudimas pensini** Į 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4*45 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Uerg-ame ir taisome visu rQ^ 
į šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

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

i Laikrodžiai Ir brangenyMa 
Pardivlmac Ir Taisymai 
2*46 West t*th Strwf 
Tel. REpubtlc 7-1941

Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. T«l. YA 7-5930

Notary Public :
INCOME TAX SERVICI 

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

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent
SlOSVi W. 95th St '

Everg. Park, III 
60642 - 424-8654 &

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ draugija
V. BYLATTTS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

M06 S. Kedzie Ava.
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO «ONUJ

su j ienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, June 29, 1983


