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Europos Bendruomenės ministerių tary 
bos nusistatymas Pabaltijo reikalu

Š.m. gegužės 20 d. Frankfur- kolomzacija turėtų būti kriti 
tęr Allgemeine Zeitung paskel
bė sekantį straipsnį:
Europos Bendruomenė nesiims 
iniciatyvos paremti pąbaltiečių

Europos Bendruomenės de
šimties valstybių užsienio reika
lų ministerial nepatenkino Eu
ropos Parlamento pageidavimo 
perduoti Pabaltijo valstybių — 
kurios 1940 m. buvo prievarta 
įjungos į Sovietų Sąjungą — 
klausimą Jungtinių Tautų De
kolonizacijos pakomisei; šiuo 
laiku taipogi nemanoma tai (te
lyti. Europos Bendruomenės 
Tarybos pirmininko pareigas 
einantis V.’ Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Genscher da
vė tokį atsakymą Krikščionių 
Demokratų atstovui ir Europos 
Liaudies frakcijos nariui O t to 
von Habsbųrgui.

P. Genscher, įsakmiai pabrė
žęs, kad pirmininkas žino Pabal
tijo tautų sunkią padėtį, moty
vavo ministerių . tarybos -laiky
seną tuo, , kad . realiai politiniai 
vertinant situaciją, formalus 
Pabaltijo problemos pristatymas 
Jungtinėms Tautoms arba ku
riai nors jos pakomisių neduotų 
teigiamų pasekriiių;>šitokio žy
gio neigiama ’pasėkfnė^!^ Pa* 
kenktų Pabaltijo tautų-, rlįkalui. 
Sąusip mėn. pirmoje pusėje Eu- 
ropos- Parlamentas didele b£Įsų 
dauguma,, priėmė rezoliuė^, 
kurioje Europos Bendruomenes 
užsienio reikąĮ^rinipisteriąL taĮ, 
ginami pasisakyti 'už Pabaltijį 
valstybių — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos — teisę laisvai apsi
spręsti ir, paremiant šį reikalą, 
iškelti jį Jungtinių Tautų Deko- 
loniząčijp.s; pakomisėje ir Euro
pos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencijos posėdžiuose.

Atstovas Otto von Habsbur- 
gas išreiškė savo nusivylimą šia 
ministerių laikysena. Jeigu ma
žieji baudžiami, kadangi jų ne
reikia bijoti, tuo tarpu kai di
diesiems nieko nedaroma, tuo- 
mi paniekinami visų moraliniai 
principai, kuriais turėtų remtis 
dekolonizacija.

Britu konservatorius ir Euro
pos Demokratų frakcijos narys, 
Pearce, paklausė p. Genscher’io 
ar jis sutiktų, kad šiuo klausi
mu nedaryti nieko būtų tolygu 
pritarti viskam tam, ką Sovietų 
Sąjunga yra padariusi šių kraš
tų atžvilgiu. Atstovas Pearce 
taipogi paklausė ar p. Gensche- 
rio nuomone ilgainiui nebūtų 
naudinga Jungtinėse Tautose 
padaryti visai ai$kų pareiškimą 
apie šiuos principus, ypač pa
brėžiant, kad Sovietų vykdoma

kuojama lygiai taip pat, kaip ir 
kitų valstybių panašūs veiksmai.

Iš dešimties Europos Rend-, 
ruomenės valstybių, aštuonies 
dar ligi šiol įsakmiai nepripaži- j 
nusies trijų Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

(Elta)

Sniegu pradėjus tirpti, nuo kalnų vanduo bėga upeliais ir pripildo ežerus.
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ŠIMTMEČIAIS CHYBER TARPEKLIU 
TŪKSTANČIAI ŽINGSNIAVO INDIJOS

LENKAMS RŪPI POPIE
ŽIAUS ĮSAKYMAI

VARŠUVA, Lenkija.— Lešek ( 
Valensa labai mažai prasitarė 
apie pasikalbėjimą su popiežių-; 
mi. Lenkams rūpi patirti, ką 
popiežius įsakė.

Vyrauja įsitikinimas, kad po-i 
piežius įsakęs Lešek Valensai 
visai nesikišti į visuomeninį 
gyvenimą.

Jeigu popiežius ryžosi būtinai 
susitikti su Valensa, tai jis tu
rėjo ką nors svarbaus jam pasa
kyti, bet pats Valensa atsisakė i 
apie tai pranešti. i •

Dabar aiškėja, kad popiežius > Ronald Reaganas gaudavęs žinių , 
iš prez. Carterio bendradarbių

PREZIDENTAS NIEKAD TOKIŲ ŽINIŲ NEGAVĘS, JIS 
PRAŠO PROKURATŪRĄ IŠAIŠKINTI REIKALĄ

pasižadėjo--’ padėki- dabartinei ( 
Lenkijos vyriausybei atstatyti ( 
visai pakrikusį ūkį. Jaruzelskis 
sutikęs panaikinti karinės vy
ri ausybės- paskelb tus įs tątymus, 
bet n^įWfeValensa tffiįfcištų ,

25 MYLIŲ ATSTUMOJE APSISTOJĘ GIMTAI 
KOVOTOJŲ PRIEŠ SOVIETŲ KARO JĖGAS

PAKISTANAS. — Per tūks- nieviai Pešavare sudarė tiks 
tančius metų pirkliai, kovotojai, liausies informacijos įstaigą 
tremtiniai Chyber tarpekliu ėjo j Nėra Afganistano miesto, kai 
pėsti, jojo arkliais, važiavo ve-; rr.o ar ganyklos, kurių žmoni

• žhnais, tūkstančiai žmonių iš Af- nebūtų Pešavare. Užtenka vit 
ganistano ėjo į Indiją. Tarpeklio Į no žmogaus, vienos šeimos, ka 
keliai tiek žmonių ir arklių pė- galėtų pateikti žinias apie Afga 

j domis išmušti, kad iki šio meto’ nistaną.
■ žmonija niekur kitur neranda 
j tokio kieto, taip gerai nušlifuo- 
; to kelio, koks yra Chyber lar- 
į peklyje. Jis kietas, nes pamatas 
yra akmeninis. Jis juodas, nes 
jį nuolat nudažo nuo aukštų 
kalnų krintančios dulkės. Jis 
sausas, nes lietus nuo jo nubėga. 
Jis neperdžiūva, nes saulės 
spinduliai niekada jo nepasiekia. 
Spinduliai Chyber tarpeklio ne
pasiekia, bet saulės šviesa jį ap
šviečia. Naktį dangus kelią rodo, 
nes dangus sukasi su tarp kalnų 
einančiu keliu.

Sovietų karo jėgos, pasieku
sios Chyber tarpeklį, buvo pasi-

Aryžusiog^ustabdyli jame judėji
mą. Bet priėjo išvados, kad turi 
prisilaikyti senų Afganistano'

Apie Afganistano įvykiu 
daug praneša Indijon išvažine 
jantieji diplomatai, bet nieku 
tokių tikslių informacijų nieks 
negauna apie tolimiausius už 
kampius, kokias gauna Pešava 
re. Niekur žinių negalima tai 
greitai patikrinti, kaip Pešavare

Pešavaras yra tas Chybe 
kalnų plyšys, pro kurį galim 
patirti, kas darosi Afganistane

D.C.— Prieš debatus- liečiančius planus, bet 
į Solii^ą.rrmų^įo^ganizavi^y^ąr-^č^r^fejhRjtA^Įisklido žinia, kad jis pats atsisakė daryli bet ko- 
bą.. ^ė-Mįk ’^Wikų b^^Sfeį|Wfi^ato į prezidentus Ronald 
padėsianti .lenkų Skiui atsigauti, Reagano bendradarbiai prieida- 
bet-g^to prįsidės jęįkitos Va- vo prie prez. Carterio bendra- 
karų^i^f^bės; Prez. Reaganas darbių ir iš jų gaudavo infor- 
taipfelpąt-p^ąjkins^e.konoininius macijas apie Carterio planus, 
suvaržymu^-.' - Lenkijai % uždėtu 
po karo stovio paskelbimo.

Tvirtinama, kad R. Reaganas, 
i besiruošdamas Clevelande deba
tams su prez’. Carteriu, turėjo 
informacijas apie rinkiminius 
Carterio planus ir net ruošia-

— Vašbenkų šeima, prieš 20 
metų davusi prašymo emigruoti 
iš Sovietų Sąjungos, pirmadienį mus debatus. Tvirtinama, kad 
pasiekė Austriją, o trečiadienį 
jau buvo Izraelyje.

Libane prieš Arafatą suki
lę palestiniečiai apšaudo Štairos 
ir Masnos kareivines, kad pales
tiniečiai neklausytų jokių Ara
fato įsakymų.

— Italijos Senate yra 315 vie
tų. Krikščionys demokratai turi 
120, komunistai — 107, socialis
tai 38, o neofašistai — 18. Į 

’ ' t I

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $112.

------ —

KALENDORfiLIS

Birželio 30: Emilija, Uogelė, 
Ganimedą, Tautginas, Autarą, 
Vidgaudas.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29.
■ Oraa drėgnas, Us.

W. Mondale tvirtina, kad iš 
jo įstaigos negalėjo būti 
duodamos informacijos pre

zidento Reagano bendra
darbiams.

t
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KOSMONAUTAS LIACHOV 
PASIEKĖ “DIRBTUVĘ”

MASKVA, Rusija. — Soviet 
kosmonautas Vladimir Liacho 
antradienį papieL pasiekė _orb 
toj besisukančią sovietinę “dirt 
tuvę”, ir prijungė prie jos iŠk 
lusį erdvėlaivį.

Karlu su Liaehovu pirmadit 
nį į erdvę pak’lo kosmonaute 
Aleksander Aleksandrov. Scvii 
tų kosmonautai anksčiau tri 
kartus bandė pasiekti erdvėj 
skriejančią 40 tonų svorio dirl 
tuvę. bet jokiu būdu negalėj 
prie jos prisijungti.

Kosmonautas Liachov savo la 
f ku buvo iškilęs į erdvę kartu s 
Svetlana Savicką ja, bet šį kari 
Savickaja nebuvo pasiruošu 
kilti.

“Tass” praneša, kad kosnn 
nautas Liachov pakilo nuo Sib 
re esančio erdvės centro, esai 
čio visai prie Balkomour p' 
ruoštos vietovės.

888 MILIJONAI DOLERIŲ
- LĖKTUVAMSSTATYTI

WAS1IINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carter is, norėdamas 
palaukti, kol bus paruošti ge-J papročių,. leidžiančių žmonėms 
resni lėktuvai, ’ 
pinigus B-l bombonešiams stą- tChyber tarpekliu, 
tyti. Tuometinis prez:denlas ži
nojo, kad JAV turi geroką kie

visai nutraukė naudotis pačios gamtos paliktu j , - . /A /'!...! ... 1 1‘ ,• •. I

kius pareiškimus tuo reikalu
luo tarpu prez. Reaganas labai j įu sunkių, tolimam skridimui 
pasip ktinęs tokiomis kalbomis. Į rejjęa]jngų p.j bombonešių.
Jis prašo prokurorą patikrinti į 
dokumentus ir paskelbti spren- j 
dimą.

PAGERBĖ POZNANĖJ 
NUŽUDYTUOSIUS

POZNANĖ, Lenkija. — Ant-! 
padienį Poznanėje buvo pagerb- j 
Ii prieš 27 metus sušaudyti i 
darbininkai. Solidarumo unijos 
atstovai ir didelė minia žmonių 
susirinko ties dideliu paminklu 
ir šalia jo stovinčiu kryžiumi, t 
toj vietoj, kur buvo sušaudyti ‘ 
70 Poznanės darbininkų, reika
lavusių geresnių gyvenimo są- 
lysŲ-

Solidarumo unijos atstovai! 
atnešė gėlių vainikus ir padėjo 
ties dideliu marmuro stulpu, j 
kuriame buvo iškalti žuvusiųjų ■ 
vardai. Kiti vainikai buvo sudėti į 
ties kryžiumi.

Reaganas tą medžiagą net pa- 
į naudojęs knygoje.

Prezidentar Reaganas pareiš
kė, kad jis pirmą kartą girdi 
apie tokĘdalyką. Kiek jis prisi
mena, tai niekad neturėjęs jo
kios informacijos apie prez.

l Carterio debatų planus. Jis pats 
' norįs šitą reikalą ištirti.

Reaganas kreipėsi į buvusius 
1980 m. bendradarbius, padėju
sius ruoštis debatams. Patrick 
A. Caddell, buvęs prez. Carterio

I glaudus bendradarbis, pareiškė, 
kad medžiagą galėjęs gauti iš 
viceprez. Mondale įstaigos.

Prez. Reaganas nori, kad 
teismas ištirtu

Prezidento Reagano administ
racijoje dirbantis Wayne Wai 
ir David R. Gerger, dabartinis 
prezidento susisiekimo direkto
rius, pareiškė, kad tokių infor
macijų yra buvę, tiktai jie ne
beprisimeną smulkmenų.

Prez. Reaganas nel>eprisime- 
na, kad jis būtų turėjęs bet kokį 
prez. Carterio rinkiminės pro
gramos planą. Jam dar labiau 
nepatinka, kąd keli buvę jo 
bendradarbiai prisipažino tokius 
planus turėję. Prezidentas tuo
jau paprašė prokurorą ištirti vi
są reikalą, kad būtų galima nu
statyti, kaip tie dokumentai, jei 
tokie ir buvo, galėjo patekti į 
kandidato Reagano bendradar- 

j bių rankas.
I Prez. Carterio bendradarbiai 30 atstovų, kaip 

kalba, kad Reaganas yra turėjęs pranešta, bet 37.

keliauti iš 
vienos valstvbės i kitą. ’ • . * c *■ i

Rusams sudarius naują Afga 
n’stano policiją, ši bandė su
stabdyti tremtinius, bet nega
lėjo jų siųsti Chyber tarpekliu 
atgal į Afganistaną, nes judėji 
mas ėjo į Pakistaną.

Dr. Said Mažrock, afganista 
nietis, Pašavare sudarė tiks
liausių ir naujausių žinių agen
tūrą. Jis apklausinėja galimai 
didesnį atvykusių afganistanic 
čių skaičių buvusius valdi 
ninkus, karius, amatininkus, 
aviganius, ūkininkus, mokyto- 

senus ir jaunus, vyrus ir 
kovotojus ir taikius 

žmones. Jis žino, kas darosi 
kiekvienoje Afganistano provin
cijoje.

Pcšsvaro apylinkėje, kitoje 
Chyber kalnų pusėje, šiandiei: 

Atrodo, kad į dirbtuves yra pustrečio nrilijono afganis- 
didokas darbininkų skai-j 
Bus priimti ir jaunieji.

Dabar paaiškėjo, kad yra pa
daryti reikalingi pagerinimai, 
kurie B-l padarys greitesnius ir 
judresnius. Prez. Reaganas pa
prašė paskirti 888 milijonus do
lerių sustabdytiems statyti bom
bonešiams, įvedant n a u j u s 
elektroninius pagerinimus.

Kongreso komitetas svarstė 
paruoštą įstatymą, kuris atei
nantiems metams paskyrė 6.2
bil. dolerių ginklams gaminti, jus, 
Prezidentas paprašė, kad tuo i moteris 
pačiu metu būtų nutaria paskir
ti $888 milijonus sustabdytiems 
statyti bombonešiams baigti.

Paskutiniu melu JAV l>end- 
rovės gavo didoką kiekį užsaky
mu.
grįš 
čius.

Apie žuvusių pagerbimą nie- koalicinė vvriausvbė
ko nepaminėjo radijas bei spau
da Bet apie 3 valanlą iš įvairių 
Poznanės vietų pradėjo prie pa
minklo rinktis vyrai ir moterys, 
vainikais ir kaspinais nešinos.

Prie paminklo buvo tvarka. 
Ten buvo du policininkai. Jiedu 
prižiūrėjo tvarką, o kai buvo. 
giedamos giesmės, lai abu poli-| 
cininkai kartu su atėjusiai dar
bininkais pagerbė žuvusius. Po
licininkai vėliau patarė vainikus 
atnešusiems ramiai skirstvlis.

(

NAUJAS ITALIJOS 
PARLAMENTAS

ant- 
kad

ROMA, Italija. — Tiktai 
radienio vakare paaiškėjo, 
Italijos 630 atstovų parlamentas 
bus tokio sąstato:

1. Krikščionys demokratai tu-
; rėš 223 atstovus. Jie prarado ne pravedė 6 atstovus, 

vakar buvo I

darbininkų unųoms laisvai veil 
Ii, tai gaus JAV paramą, pasai 
prezidentas Reaganas.

taniečių vyrų, moterų ir vai- i 
į kų, sveikų ir ligonių. Pakistano! 
j valdžia ilgus mėnesius pati mai- j 

Italijoj planuojama nauja tino atvykusius afganistanie
čius, o dabar patys afganista- trys

2. Komunistai turės 198 atsto
vus. Jie prarado tiktai 3 atsto
vus. Vakar buvo skelbiama, 
kad jie neteko apie 20 atstovų, 
bet tada balsai dar nebuvo pil
nai suskaičiuoti.

3. Socialistų partija turės 73 
atstovus. Jų skaičius padidėjo 
11 atstovų.

4. Italijos neofašistai pravedė 
į parlamentą 12 atstovus.

5. Respublikonai pravedė 29 
atstovus.

6. Socialdemokratai — 23 
atstovus.

7. Liberalai 16.
8. Radikalai — 11.
9. — Demokratai proletarai 

— 7 atstovus.
10. Įvairios kilos partijos

Jeigu socialistai nebūtų susi
skaldę, tai galėtų turėti 103.

— Daugelis izraelitų nerė 
išvažiuoti iš Izraelio, nes t< 
gali kilti nauji neramumai.

- Connect:cut greitkelyje n 
krito į vandenį tilto asla. ŽU' 

keleiviai.

rez. Bca-(.arterio bendradarbiai paskelbi 
is naudojęs nelegalius būdus ri 

medžiagai gauti.



SIAUBINGASIS BIRŽELIS
(Tęsinys)

Šeimos buvo suskaldytos, vy
rai atskirti nuo savo šeimų. Kū
dikių, vaikų, motinų senelių pa
galbos šauksmas pripildė visą 
žemės erdvę. Jų pagalbos šauks 
mo aidas toli aidėjo per nrškus, 
laukus, bet laisvasis pasaulin jo 
negirdėjo. Jis kurčias ir neby
lys. Tik i jų pagalbu.- šauksmą, 
skubėjo badas, skurdas. Sibiro 
šaltis i" nežmoniškos gyvenimo 
sąlygos. Daugelio ju nutilo žing 
sniai. toli nuo Nemuno, Neries 
krantų, bet jie paliko save krau
ni rašytą testamentą, savo pra
šymai reikalavimą. Lietuvi, my
lėk ir gink savo tėvynę Lietuvą, 
savo tautą ir gelbėk ją iš žiau
rios rusų komunistų vergijos!

Suėmimai buvo vykdomi pa
gal iš anksto sudarytą NKVD są
rašą. Suėmimams, deportacijai 
uoliai talkininkavo vietos pa
dugnės, komunistai ir žydai, jie

buvo įvykdytos šiais laikotar
piais: 1944 m. lapkričio then J 
1945 m. rugpjūčio mėn. 194d fn.; 
vasario mėn. 1947 m. rugpiūČio 
ir rugsėjo mėn. 1948 m. gegu-! 
ės mėn. Šios masinės deportaci
jos daugiausia palietė iš Lietu-! 
vos pabėgusių ir buv. karių gi
mines. Surinktomis spaudos ži-; 
niomis, rusų-komunistai nužudė 
ir deportavo į Sibiro priverčia-1 
mojo darbo stovyklas 659,969 ne.' 
kaltų Lietuvos gyventojų.

t

Buvusio SSSR komisaro J. j 
Glušausko liudijimu, Sovietų 
Sąjungos vyriaiisybės buvo įsa-; 
kyta išgabenti' iš Lietuvos 700,- 
000 lietuvių.”

1955 m. Lietuvos gyventojų 
deportacija iš dalies buvo pa-; 
keista, vadinama jaunamo sa-! 
vanorišku vykimu darbams į 
draugiškąsias Tarybinės‘Rusijos j 
respublikas.

Pirmam .Lietuvos okupacijos-
_ -e - * - # ■ * F ; * Į

nurodė kelius ir padėpo atpažin- laikotarpyje, 1940-41 m. rusų-ko-j
ti asmenis.

Visi suimtieji buvo kaltinami 
pagal RSFSR baudžiamojo i Ko
dekso 58 str„ t’, y. priešvalsty
bine ir priešrevoliucine veikla, 

1940-41 m.‘ nišų-komunistų 
okupacijos metu, Liėtuvos gy
ventojų. kaip tautinės grupės 
naikinimas, pasireiškė: suėmi
mais, kalinimu, deportacija ir 
žudymu. Per pirmą nišų okupa
cijos laikotarpį 1940-41. rusų-ko_ 
munistal nužudė apie 1,200 ne
kaltų Lietuvos žmonių.

Suimtųjų tardymai vykdavo 
vidurnaktyje, suimtiesiems buvo’ 
vartojamas smurtas ir kitos te
roro priemonės. NKVD tardy
mo kamerose buvo įrengtos dvV 
gubos siėpos ir kraujui nutekė
ti latakai.

Kalėjimuose sąlygos buvo pa
sibaisėtinos: blogos maistas, sto
ka oro, kalėjimu kameros, per
pildytos suimtaisiais. Kalėjimų^ 
langai uždengti specialiomis me 
džio ar metalo dėžėmis, kad ka
liniai per langus nieko negalėtų 
matyti.

Antrą kart rusu-komunistams 
okupavus Lietuvą, masinės Lie
tuvos gyventojų deportacijos

munistų deportuotų lietuvių į; 
Sibiro priverčiamojo darbo sto-į 
vykias, žuvo apie’90%'. 'Jis žu-Į 
vo nuo bado, 'šalčio ir sunkių j 
darbų. Vėliau depėrtuotų žuvo Į 
apie' 50 %. Gyvų daugiau išliko j 
riioteru, kuri os di rbo ’ k oi cho-;
zuose, ar kur kitur, bet ne vergu' kūdĮkill’ mūs4 vaikU^ tėvų, se-į 
stovyklose. * * * • siu, jbroliu pagalbo šauksmas.

Nėra nėi vienos lietuvių šei-l Fž ka-’ koki^ konstitucijų ar 
mos, kuri vienokiu ar kitokiu Potvarkių, kuriuos paragrafus.

I būdu, būtu nenukentėjusi nuo straipsnius pažeidė, sulaužė vos
■ tik gimę kūdikiai, vaikai, mo-
i tinosĮ seneliai, kad jie kaip di- 
' džiausi nusikaltėliai, nakties me--‘ v. -'r*' - J a I

tu,' išplėšdami iš savo gimtųjų į 
namų/sąV^^pastogės ir kaip nie- 

; kain^^ti^fe^taimgi daiktai, !muša- 
;.Įnt zudbnii,; grūdami į gyvuli

nius vagonus ir tremiami i Sįbi-
' ro 'tirltrukius.

Ne gyvulių tvartuose esame 
gimę, kad sužvėrėjęs rytų azi
jatas kankintų, žudytų mūsų 
kūdikius, vaikus, motinas, sene
lius? ramius ir niekuo nekaltus

John Paukštis

PENKIASDEŠIMTMETĮ MINĖTŲ 
ŠIMTMEČIAI

rusų-komunistų žvėriško siautė-; 
jimo.

^Vokiečių ir šveicarų spaudos 
žiniomis, Lietuvos okųpantas- 
rusų-komunistai jau pradėjo nai
kinti antrą milijoną lietuvių.

Raudonasis okupantas įsiveržę i 
į miūšų'tėvynę Eietuvąyl^pjya-. 
gis ir' plėšikas, kaip pavergėjas 
ir žmogžudys.* Jis įsibrovė susi- 
tepęs milijonų’ nekaltų aukų 
krauju. Jis pripildė mūsų že
mę begalinio skausmo, kančios, 
kylančiOs'.iš’ kalėjimų,' kankina-' 
mų kamerų, iš traukinių vilks-. mūsų brolius ir seses, 
tinių į šaltojo.Sibiro tyrlaukiusj 
žudančių ir badu mirštančių, i

Daugelio dar ir šiandien mū
sų ausyse, skamba skaudūs,1 
graudūs balsai: duonos, oro, van
dens, mes trokštame. Tai mūsų

Raudonasis okupantas sugrio
vė mūsų valstybę, mūsų kul
tūrą, religiją, sodybas ir visą 
laisvą savitą nepriklausomą žy
dintį lietuvišką gyvenimą. Jis 
siekia sunaikinti ir pačią mūsų

BRIGHTON PARKE BUS

Trys orkestrai
• Lietuviško maisto 6 restoranuose

• Ėarai

Brighton Parko lietuviai .kvįęčia yįsus lietuvius 
praleisti BRIGHTON PARKO LIET-Oyi^ DIE
NĄ su mumis...

šeštadienį, liepos 2 d., nuo vidurdienio iki 11 vai. 
vakaro, 4300-4500 S. iVestęni Avenue viduryje, 

pievoje tarp medžių ir krūmų.
DALYVAUS MENININKAI

♦ Dailininkai
• Bus namų darbų.

švento Kryžiaus ligoninė tikrins,Kraujo spaudimą ii I 
sveikatos'programa.

Bus Cook apskrities teisinis automobilis (advokatu, 
atsakinės į klausimus).

BUS ĮDOMI FROGRAA1A VAIKAI
Chicagos Viešojo Knygyno lėlių .teatras (Puppets) ir juokdariai.

• Klounai ‘ Balionai ? Sprogstančios pupos 
Chicagos Policija parodys kandančius šunis.

* Raitoji policija Arešto automobiliai.
Chicagos gaisrininkai parodys kaip veikia vamzdžiai ir vanden? 

purkštimas, kaip teikiama pirmoji pagalba žmonėms.
Cock apskrities šerifo policijos patarnavimams teik.i magina 

ir programos jaunimui.

WESTERN BULVARAS (4300—1700) BUS UŽDARYTAS 
judėjimui (Ten biis galima pastatyti automobilius). Nebv ■ rralima .

pastatyti automobilių Western Avenue (13OO.4rAM S )■

LIETUVIŲ DIENAI RENGH KOMITETAS 

Vitalis Utara. tirmininka?

------------------------------- ------- -  Į 
tautą, nes gerai žino, kad kol j 
mūsų tauta;bus gyva, ji siekė iri 
siek laisvės ir nepriklausomy
bės.

Melas, triumfuoja, plėšimas, 
apgaulė, sovietinės santvarkos 
sistema, vaidinai nystė dusina ir 
trempia teisingumą, žmonišku
mą. '

Lietuviui nėra vietos savo tė
vynėje, jam plačiai atvertos du
rys į badą, skurdą, koncentraci- 
jos lagerius ir Sibiro tyrlaukius.

Pavergtoji tauta visomis savo 
išgalėmis kovoja už savo tautos 
Tikimą, egzistenciją. Ji stovi 
prieš žūtbūtinę kovą, savo gim
toje žemėje. Ji šaukiasi mūsų . _
pagalbos. - I & ’ Krašto Valdyhbš pirmininko

Kaip galime tylėti, kada savo-! įsakymas yra ne ginantis pav. 
ji žemė šaukia, akmenys vaito-1 ^ūsų tautos gyvybinius reikė
ją tėviškės laukuose. Tylomis} ^•us> pritariantis -----------
praeiti pro rusų-komunistų pa
darytas ir daromas lietuvių tau
tai skriaudas, tai būtų didžiau
sias tautinis nusikaltimas, išsi
žadėjimas savo tautos, tėvynės 
Lietuvos.

Ar gali atsirasti nors vienas.: 
lietuvis, kuris savo tautos nai
kinimo metu būtų nuošalus 
liūdnu įvykių stebėtojas ir jų ko 
men ta torius. Stovėjimas vietoje, 
tylėjimas, neutralumo skellbi- 
mas, nepadeda pavergtai tautai 
kovoti už įjos gyvybinę egzis
tenciją, nemažina jos kančių, 
nesuteikia jai jokių vilčių su
laukti išauštančio Lietuvos lais
vės ryto. Kiekvieno lietuvio šven 
ta kilni pareiga, visomis savo iš
galėmis dirbti, kovoti už greites
nį pav. tėvynės Lietuvos ir mū
sų tautos išlaisvinimą. Mes pri
valome tautei atlikti tai. ko ne
gali padaryti esantieji už gele
žinės uždangos.

Mes privalome pilnai ir tei
singai informuoti laisvąjį pasau- 
i. apie mūsų tautos naikinimą, 

ios kančias, skausmus, ašaras, 
rpie tautinės kultūros, religijos 
griovimą. Atidenkime rusu-ko- 
munistų šimtus tūkstančių ba
du. šalčiu išmarintų, nukankin
tų, išžudytų lietuvių Sibiro tai
gose ir pav. Lietuvoje. »!

Tačiau, nežiūrint mūsų gyvy
binių reikalų, atsiranda mūsų 
išeivioje asmenų, kuiie veržiasi 
į mūsų tautos krauju, kruviną 
okupanto glėbį. Sąmoningai ar 
nesąmoningai siekia bendradar
biauti. tiltus statyti su Lietuvos 
okupantu ir jo agentais. '

Tau nebepagrindo mokyklinio 
amžiaus vaikai buvo vežami į 
okupanto pionierių stovyklas: 
Jų oficialus atvykimas, daly
vavimas okupanto rengiamose 
šve-ntse, rodo jų pritarimą Lie
tuvos okupacijai ir joje okupan
to veikiai. 1

Tie. kurie siekia sugriauti; 
VLIKą. ALTą. ar'sUsilprrinti jų 
veiklą, nutraukiant jiems ..ren
kamas aukas, jie-ne tik prita
ria Lietuvos okupacijai, bet.jau 
vykdo žudančias mūsų tautą.

I okupanto užmačias. Okupantas

Pasaulio Lietuvių dienas užbaigsime, minėdami Dariaus ir 
Girėno transatlantinio žygio penkiasdešimt metų sukaktį. Tas 
žygis liko įamžintas Lietuvos, lietuvių išeivių istorijoje ir dar 
gyvas daugelio atmintyje šiandien.

Minėjimas įvyks liepos 4-tą dieną didingu paradu ir iškil
mėmis prie paminklo Marquette Parke, .6700 jšoūth California. 
Paradas prasidės 1 vai. prie Lithuanian Plaza Court (69-tos) ir 
Western gatvių, o iškilmės prie paminklo 2 vai. Ęisenoje dą|y- 
avus įvairių veteranų postai, karinis vienetas, šauliai, ^kautai, 
daugelis kitų organizacijų. Paradą lydės l<ėli orkestrai, papuošti 
vežimai ir kit. įvairenybės. Dainavos ansamblis, skaitlingas 
Musichorale ir tautinių šokių grupė atliks m^nįnę dalį- Minė
jime dalyvaus daug mūsų ir amerikiečių'garbingų svečių.

Visos organizacijos turi jausti'tautinę pareigą minėjime 
dalyvauti, atsinešti vainikus, kurie ‘įam^ų eišeiibįe” bus pa
dėti prie paminklo. ,šią‘tautinę (Įęrnonštraciją ’pąpuo^kimė tau
tiniais rūbais. Atveskime kuo daugiau jaunjmof' perduokime 
jiems Dariaus-Girėno ryžto dvasią ir meilę tėvų .kraštui, pa
minėkime mūsų didvyrių penkiasdešimtmetį taip, kad jį minė
tų šimtmečiai. " ' ’ j“ ’’ ; '

Minėjimo reikalais kreiptis — John Paukštis, 4428 S. Cali
fornia Ave., tel. 523-0546. . ’ ” ’ ’

kiek įmanydamas siekia nutil
dyti VLIKą, ALTą, kad jie ne
pastotų kelio Lietuves okupaci
jos pripažinimui.

L. S; Krašto V-bos pirminin
ko isąkyfnas L. B? Cicero Apy
linkės pirmininkui per dvi sa
vaites likviduoti Cicero ALTos 
skyrių, nes jis niekam nereika
lingas ir nenaudingas. Toks L.

is Lietuvos; 
okupacijai, pav. mūsų tautos de- j 
portacijai, pav. mūsų tautos de-į

• ■ I

Kvietimas iš okupuotos Lie-; 
tuvos dainininkų, jų koncertų: 
rengimas, sovietinių filmų ro-; 
dymas, tai uolus bendradarbia-j 
vimas, talkininkavimas Lietuvos! 
okupantui. Okupantas tam tiks- i 
lui ir siunčia parengtus daini-; 
ninkus, filmas, kad mūsų išei-- 
viją suskaldyti, suplėšyti, su-į 
kelti erzelį ir nutildyti jos pozi
tyvią veiklą ir sukelti tarpusa
vio rietenas, neapykantą ir ne
pasitikėjimą vieni kitais. Ar 
'ai nėra okupanto veiklai prita
rimas?

Kiekvienas bendradarbiavi
mas, tiltų statymas su pav. tau- j 
ta yra galimas tik Maskvai rei
kiama, naudinga prasme. Kito
kio bentdradarbiavimo su pav. 
mūsų tauta nebuvo, nėra ir ne
bus.

Neieškokime kryžkelių, ku
rios mus skiria, bet siekime pla-j 
aus, tiesaus, nevingiūoto kelio, 
kuris mus visus jungtų ir vestų 
į okupuotos Lietuvos ir mūsų 
tautos gelbėjimo darbo sritis.

Visos mūsų jėgos, visi mūsų 
štekliai turi būti sutelkti pav.-! 

tėvynės Lietuvos laisvinimui ir 
lietuvybės išlaikymui.

Pavergtoji tauta skaudžiai 
pergyvena mūsų nesantaįkas. 
nesutarimus. Ji prašo daugiau 
tolerancijos, pagarbos vieni ki
tiems ir nežlugdyti lietuviškos 
veiklos. Ji laukia iš mūsų vie
ningos, sutartinės, neatlaidžios. 
bekompromisinės pav. tėvynės 
Lietuvos ir mūsų tautos laisvini
mo veiklos.

Mūsų vieningi darbai, ryžtas! 
ir ištvermė, mažina pavergtos* 
tautos kančias ir suteikia vilčių 
sulaukti išauštančio Lietuvos 
laisvės ryto.

0 Sakoma, jog geriausia žmo
gaus draugė yra bonka. Kūdi-i 
kyšt ė j — bonka pieno; suaugu 
šiam — Įninka degtinės; senat
vėje bonkutė vaistų.

• Giminė gera tik per lauką.

Jz. ž-is

0 LIETI VA, LIETUVA

Ws

O, Lietuva, Lietuva, kur tu esi, 
mano brangi Lietuva?. • ‘ ’ 
Sapnavau, kad tu'apaugusi piktžolėm 
Sapnavau, kad tų apimta amarų.. .’ 
Tavo širdis, tavo kūnas, tavo vaikai ' -s r* r? - v-
Yra kankinami.
Kas tau padės, Lietuva?

O Lietuva, Lietuva, yra vėjas, kur pučia į rytus, 
Kuris surenka sielas ir išsklaido, kaip gėlių dulkes. 
Jis renka nuvytusius ir gyvus lapus, —
Pakelia juos iki dangaus ir nusviedžia iki pragaro... 
Kartais jis pučia galingai, kaip uraganas, o kartais*‘ 
Tylus, kaip vaikas sako:
— Padėk man!
Lietuva, iš visų žemės kampų Į tave vėjas pučia.

0 Lietuva. Lietuva, šis vėjas iššluos tavo purvą, 
Išraus tavo piktas žoles,
Išblaškys tavo amarus, , į
Išpūs dūmų debesis iš’tavo žemių
Ir padarys tave laisva! .r 'ir.

0 Lietuva, Lietuva, tu esi ' ~
Mūsų žemė, mūsų plotinai
Mes esame tayp Vaikai.
Nors skaudąpęiomis nugaromis, mes atnešim tau 
Mylimaiusią dovaną: atnešime pagalbą, 
Kartu su veju, kuris pučia iš Vakarų f Ęytus. 
Lietuva, mes mylime tave! ‘ *

% * f ♦ f* - M. I * ,

Edvardas Kirvaitis, yjl jd.
(Iš “Ateities spind”! ai”

Naujienos, Chicano. 8. PL Thursday. Jwne-3A. 19h3



IRENOS VELECKYTĖS BALETO, I 
STUDIJOS VAKARAS

siu metų birželio 11 d., šeštą-. Antrasis baletas “Idealas“ ste- 
dienį, Jaunimo Centre vyko Irė-Į buklingai visus sudomino. Šia- 
nos Veleckytės Baleto ir Piani-1 me balete Irena Veleckytė pa- 
no Studijos metinis rečitalis.' naudąjo ir kelis savo pianino 
Studija veik a Čikagoje jau 21 klasių mokinius. Publika buivo 

pa maty- 
i dama modernaus ir klasikinio 

Pirmoje dalyje pasirodė sep- stiliaus šekį. Studijos mokiniai 
lyni pianino niekiniai, kurie at-(parodė, kad jie gauna ne tik 
liko įvair ų kompozicijų kuri- klasikinį baletą, bet ir moderniš- 
nius, parinktus pagal jų'sugebė- ko šokio lavinimą, vaidybinį 

! ugdymą ir Įvairaus ritino pajau
timą. Žiūrovai suprato, kad jau
nimas nekantriai laukia savo 
Idealo, kuris duos jiems koncer
tą. Šokis sekė šokį ir Aholphe 
Adam klasikinio baleto muzika 
skambėjo ir linksmino visus. 
Koncerto metu jaunos baleri
nos Įsijungė į visas “Idealo” dai
nas ir sėkmingai išpildė įvairaus

metai ir per ją perėjo didelis maloniai nustebinta, 
būrys jaunuolių.

jimą. Pabaigai dvi sesuįlčą — 
Violeta ir Angelė Mieliulytės 
paskambino duetą, Chopeno Po
lonaise Militaire, Op. -10, No 14 
Visi pianino mokiniai parodė di
delę pažangą.

Po to, sekė baletas “Pelenė”. 
Mažiausi^/ 4 metų “balerina” 
Leana Kęefhęr stebino publiką, 
sklandžiai atlikdama jai duotą 
uždavinį. Baletas reikalavo daug 
vaidybos 
žiūrovas
be žodžių. Tai buvo sėkmingai 
parodyta, po ilgo mokinių i** Stu-' pereina iš modernaus šokio Į j 
dijos vadovės darbo. Baleto mu-j klasikinį baletą labai sklandžiai,} 
zika surinkta iš įvairių baletų ir parodydamos savo kruopšta

Scena iš balele “Idealas” (iš kairės i deš.): Ilona Vaičiulytė, Jma Aviz.ie- 
nytė, Juozas Kasparavičius ir Audra Avižienytė. (Nuotr. A. G. Placas)

ritmo šokius. Netrukus viskas j 
(pantomimos), kad turi užsibaigti, ir Adam klasiki-j

suprastų kas vyksta nė muzika užbaigia baletą | d>nanf tas vyriausybes ir tuos naująją JAV LB Krašto Valdy- 
’ -- t -----  !-•___• ’ bą, pritaria visuomeninio darbo

padalos principui bei siekia dar
nios politinės veiklos. Artėjant 

; PLB seimo sesijai, linki jam 
sėkmės, ypačiai, švelninant vi
suomeninius santykius.

9. Krikščionys demokratai 
dėkoja buvusiam Centro Komi
tetui, “Tėvynės Sargo” redakto
riui Petrui Maldeikiui, administ
ratoriui Antanui Balčyčiui, ki
tiems Sąjungos organams ir vi
siems vienminciams, dirban
tiems idėjinį darbą bei kokiu 
nors būdu prisidėjusiems prie 
šios konferencijos surengimo. 
Kartu nuoširdžiai dėkoja vi
siems lietuviams, parėmusiems 
LKDS veiklą, ir spaudai, paro
džiusiai bendro intereso supra
timą. Giliausiai dėkoja garbin
giems konferencijoje dalyvavu
siems svečiams ir visiems j£ 
sveikinusiems.

Konferencijos Prezidiumas 
1983 m. gegužės 29 d.

Žmonių pasakojimai apie laimes 
juostą arba vaivorykštę

apskrity tikėta Į sekantį burtą. 
Norint prašalinti laumės juostą, 
reikia sakyti: “Truku, tinku, 
d’evuliuku. laumės juosta, kad 
dievulis nesijuostų; tau pusė,, 
man pusė, dievuliui galiukas”. ‘

Taigi, paprastas gamtos apsi
reiškimas, anais laikais šukei-; 
davo visokiu fantastišku a’ški- 
nimu ir prietarų. S. L. •

nie matę gražią, spal
votą juostą padangėje, tuojau 
po lietaus, kol dar debesys nc- 
išsisklaidė. Šis Įdomus reiški
nys, matyt, jau seniai atkreipė 
Į save žmonių dėmesį, nes jam 
pavadinti yra daug vardų, že
maičiuose jį vadina “orarykš 
te”, rvlų aukštaičiuose — “drig
ne“. TaCiau populiaiiškiausias 
vardas visoj Lietuvoj yra "lau
mės juosia”. Kiek vėliau, spau
dos Įtakoje, pradėta vadinti 
‘vaivorykšte”.

Visur Lietuvoje ramiame įsi
tikinimą, kad vaivorykštė trau
kia iš upių, ežerų ir kitų žemės 
vandenų drėgmę į debesis, juos 
tuo būdu pripildo vandeniu ir 
tada gali lietus lyti. Už tai vai
vorykštės galai paprastai nusi
leidžia arba atsiremia į vande
nį. Kai pamatydavo laumės 
juostą prie debesio, tai paprastai 
sakydavo: “Tai laumės audžia 
juostas...” Apie Simnus', Su
valkijoje sakydavo: “Kai toji 
juosta atsiranda, tai laumės ves
tuves kelia”.

žmonės žiūrėdavo į vaivorykš
tę kaip Į šventą dalyką ir į ją 
nevalia buvo rodyti pirštu, nes 
gali užlieti vandeniu. Ukmergės

— Narlaivį valdo keturi jū
reiviai, gavę kapitono įsakymus.

• Pirmasis telefono tarnauto
jas buvo George Willard Coy,, 
kuris pradėjo operuoti Distrikto 
telefono Co. 1878 metais, sau
sio mėn. 28 d.

ENERGY 
WISE <

bus.
Programa ir tvarkaraštis: 

Ketvirtadienį, birželio 30 d.:
a) Angliškas Mačas (English 

Match) — 60 šūvių gulomis, iš 
50 m. Klasės — atvira, senjorų, 
moterų ir jaunuolių.

b) Orinis šautuvas (Pneuma
tic Rifle) — 80 šūvių stačiomis, 
iš 10 m. Vyks atviroje ir jaunuo
liu klasėse.
Penktadienį, liepos 1 d.:

c) Neapribotas šautuvas ,22 
kai. (Free Rifle) — 3x40 šūvių 
iš 50 m., trijose pozicijose. Vyk
domas tik atviroje klasėje.

d) Lėkščių šaudymas (Trap
Shooting) iš medžioklinių šau
tuvų — 4x25 šūviai iš 16 
Vyks atviroje ir jaunuolių 
sese. ' ' ■
šeštadieni, liepos 2d.:

e) Lėkščių šaudymas — han
dikapas — 50 skrendančių tai
kinių. Vykdomas tik atviroje 
klasėje.

f) Lėkščių šaudymas — 25 su- 
! dvejintų (doubles) skrendančių
taikiniu iš 16 vd VykdbipąAtik 

II-JŲ PLSZ-NIŲ ŠAUDYMO; “ * .
VARŽYBOS

muzika užbaigia -------,
Idealą”. Ir vėl jaunos šokėjos ’ sąjūdžius su Lietuvos laisvės ir j 

• ‘ ’ ' - • suvereniteto atstatymo byla.
a. Krikščionys demokratai 

us j ypatingai vertina Centro Komi-j 
j teto pirmininko Vlado Šoliūno 
I išskirtinai sėkmingą Lietuvos ir 

LKDS interesų atstovavimą Pa
saulio Krikščionių Demokratų 
Sąjungos Politinės Komisijos ir 
partijų pirmininkų suvažiavime. 
Tuo buvo dar kartą akivaizdžiai 
pavaizduota politinės veiklos 
reikšmė ir policinių grupių išei
vijoje prasmė.

6. Krikščionvs demokratai 
laiko tikslinga plėsti LKDS 
tarptautinę veiklą, turint gal
voj, kad Krikščionių Demokra
tų Internacionalas' yra pasauli- 

j nio masto centras, kas leidžia 
koja, jos autoriui ir pristatę to- praplėsti savo veiklos aki- 

■jui dr. Otto von Habsburgui, ją ratj; surengiant vieną arba du 
kasmetinius ypatingos paskirties 

} forumus, kviečiant kalbėtojais 
Klepsch ir kitiems parlamenta-j įr k]auSytojajs žymios užsienio

I. Veleckytės užrekorduota. 
Abiejų baletų choreografija ir 
kostiumų eskizai I. Veleckytės.

darbo vaisius.
Stebėtojas

Krikščionių demokratų konferen
cijos nutarimai

Lietuvių Krikščionių Demo- matinę Tarnybą, Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, 
Amerikos Lietuvių Tarybą, ir 
reiškia jiems savo solidarumą.

3.. Krikščionys, demokratai 
vertina Europos Parlamento Pa
baltijui remti rezoliuciją ir de

j

kratų Sąjungos atstovai, susi- 
rinkę į trimetinę konferenciją 
1983 m. gegužės 28-29 dienomis O o
Čikagoje; apsvarstę aktualiuo
sius Lietuvos laisvinimo, lietu
vių politikos bei krikščioniško
sios demokratijos veiklos klau
simus ir iš jų kylančias proble-’ 
mas bei uždavinius, jausdajni 
atsakomybę kenčiančiai ir kovo
jančiai tautai ir pareigą dirbti 
dėl jos laisvės ir nepriklausomy
bės atstatymo, priėmė sekan
čius nutarimus:

1. Krikščionys demokratai
reiškia pagarbą pavergtai ir 
kankinamai, bet nenugalėtai lie
tuviu tautai ir 'už laisve kovo- 
jan tiems broliams ir seserims, 
linkėdami jiems Dievo palaimos 
ir sėkmesl Lenkia’galvas kritu
sioms nelygioje kovoje, meldžia 
Viešpaties malonės kenčian
tiems,-ir jėgų bei ištvermės kb- 
vojautiems. r?: ? - \

2. Krikščionių <lėmoki-stų di
dysis uždavinys • yra . dalyvavi
mas Lietuvos laisvinimo darbe. 
Krikščionys demokratai visomis 
jėgomis remia Lietuvos Diplo

■ypatingai rėmusiam parlamen
to. vicepirmininkui dr. Egon

rams. Lygiai visų padėka pri
klauso VLIKo pirm. dr. Kaziui 
Bobeliui, VLIKo ‘atstovui prie 
Europos parlamento LKDS vice
pirmininkui ir Europos LKD 
Tarybos pirm. Adolfui Venskui 
už jo ilgų metų darbą, privedu- 
sj prie šios rezoliucijos.

4. Krikščionys 
laiko tikslinga tinkamai prista
tyti naujų ir tolimų pasaulio 
valstybių (Afrikos, Azijos ir 
Pietų Amerikos) vyriausybėms 
fr giminingoms politinėms par
tijoms bei visuomeninėms orga
nizacijoms, tą 1983 m. sausio 
13 d. Europos Parlamento rezo
liuciją apie padėtį Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje, tuo supažin-

ir Amerikos valstybininkus ir 
visuomenininkus, tvirtai nusi
stačiusius prieš totalitarizmą.

7. Krikščionys demokratai 
kviečia vienminčius ir visą išei
viją budėti krikščioniškos kul
tūros sargyboje. Komunizmas 
yra didžiausias jos ir Lietuvos 

demokratai Į priešas. Kol Lietuva yra paverg
ta, bet koks bendradarbiavimas 
su komunizmu yra nusikaltimas 
jos interesams. Santykius su pa- 
vergtasiais broliais turi žymėti 
tautinis solidarumas ir tautinė 
ištikimybė.

8,. Krikščionys demokratai 
pritaria visoms pastangoms 
šveliiinti visuomeninius santy- orinių ir medžioklinių šautuvų 
kius, kviečiant prie to prisidėti rungtyse. Pistoletų varžybų ne- <

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynių šaudymo varžybos 
Įvyks š. m. birželio 30—liepos 2 
d., New Bufffalo Rd. an d Gun 
Club, New Buffalo, Michigan, 
Pats miestelis yra apie 3 mylios 
į rytus nuo Union Pier vasar
vietės, o šaudykla dar apie 2 
mylias į rytus nuo miestelio.-;

Programoje bus individuali
nės varžybos, smulkaus kalibro,

J nuli riiniiniiiiiiiiiininiiiiiiiiniiiiiimtiiinininu iiiiininiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiii L

yd.
kla-

Dalyvių registracija atlieka
ma iki birželio 25 d., šiuo adre
su: Mr. Petras Bulika, 5804 So. 
Sayre Ave., Chicago, IL 60638. 
Telef. — (312) 586-9761. Regis
tracija priimama ir varžybų die. 
na, šaudykloje, vieną valandą 
prieš rungties pradžią.

II'jų PLSŽ-nių Šaudymo 
Sekcija :

Change the oi! and 
f Iters every 3,000 te 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokat 
I1M m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesemrtą, Vin« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 3 
Meilaus straipsniai bei liudijąs, iliustruotos nuotraukom t 
M. K. Čiurlionio. M. ŠHeikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir A. Vam< 
kūrybo* poveikriai*. 365 puri. knyga kainuoja tik F3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tfft 
tinlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
švente* bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duemenimt 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
Eas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kaygr 
parduodama tik už CT- ■ >

> LIETU v IMKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiauik* 
Įdomiai paražyt* ftudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* > 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienai^ 
lietuviui Leidinys fllustmota* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadlnlma' >Tr jų vertiniai | vokiečių kalbą. EaSal 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lemėlapla. Kaina M

> KJ CAUM13 L1M>. ralytojo* Petronėlė* Orinfritė* aW-
mtnSnal ir mintys apie įsmenls Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pir 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik S3. . '

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupru 
ta* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoj e; tik b» 
Jurgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už žmogaus tei»w 
Knyga jn* dideMo formato, 265 puslapiu, kainuoja B6.

> iATTTtTNtS NOYKEtS, HL Fosčenko kūryba, J. Vaialčii 
y«rtima*. ICW knygoje yra M Mino^njęų norelių- Kah>* «

<nyfr« pntnąmol NaujieaoM, 1TW Sc. !5a!«U<! 5L,
R VMML Ckaakaa! fMta. prkMO lai«n Į—fiaPwc VhMomi

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

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

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

MARIJA NOREIKIENĖ

^lUfllllllllllllllllllllllllllElllllllllIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllliiir

| SIUNTINIAI I LIETUVĄ Z | 

£ Cosmos Parcels Express Corp. | 
j MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
y 2b01-W.-69th St., Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737
y y " £
H V. VALANTINAS < , k

£

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • K05MSXTIK0S REIKMENYS

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

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

5 a- " ■ - Tel. 476-2206

atviroje klasėje. ;
Atviroje klasėje dalyvavimas 

atviras visiems be amžiaus ir 
lyties skirtumo. Senjorų klasė 
— virš 59 m. varžybų dieną, jau
nuolių — žemiau 18 metų var
žybų dieną.

Varžybų pradžia, kiekvieną 
dieną 9:00 vai. ryto. Registraci
ja — nuo 8:00 vai. ryto.

Dalyvauti gali visų kraštų lie
tuvių kilmės šaudytojai, atlikę 
dalyvių registraciją pagal nusta
tytą tvarką.

Smulkios informacijos pra
nešta visiems į preliminarinę re
gistraciją atsiliepusiems viene
tams ir pavieniams šaudytojams.

; SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ", t r-'

išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS KLUONUS dolerių 
r ’ apdratfdų savo nariainš.. x

SLA — apdrąudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
•Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

Tel. (212) 563-2210
f

Ini UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
3ilATEINA LIETUVA,

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

Ir patarė mums toliau studijuoti

K*Ina P5. Kieti ririeliaL Fiitu n

NAUJIENOS
1739 S. Halsfed St., CKicago, HJ 80508

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, June 30, 1983



THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday> 

by The Lithuanian News Publishing Co., Inc,
1739 So. Halsted Street, Chicago, IL 60606 Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000

As of January 1, 1980 
Subscription Rates:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months, $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
tjther countries $48.00 per year.

metams______________ _ .. $40.00
pusei metų_______________$22.00
trims mėnesiams_________$12.00
vienam mėnesiui $4.00

Kanadoje:
metams$45.00
pusei metų $24.00
vienam mėnesiui___ ___~__ $5.00

25 cents per copy Užsieniuose:

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams _________________  $45.00
pusei metų _$24.00
trims menesiams _ „_____  $15.00

vienam mėnesiui $5.00 
Kitose JAV vietose:

metams ____„$48.00
pusei metų$26.00

■- ’ —- -

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmą dienius, pirm arti epi n s ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Žurnalistas Jonas Januškis
Rytoj, liepos 1 d., sueis lygiai 30 metų, kai Bostone 

mirė žurnalistas Jonas Januškis.
Jis gimė pirmais šio šimtmečio metais Mažeikių 

aps., Viekšnių vis., Čekių kaime. Jis mokėsi Viekšniuose, 
Šiauliuose, Kaune ir Leipcige, šiandien jis būtų 83 me
tų, eitų 84-tus.

1919 metais, kai visi jauni vyrąi .buvo mobilizuojami 
Lietuvos kariuomenėn,1 Januškiš paliko gįirinąziją ir sa
vanoriu išėjo į Lietuvos kariuomenę. Neprašė, kad pri
imtų jį baigusi 6 kląses, į karo mokyklą, bet prašė, kad 
siųstų Į pavojingiausią fronto vietą. Jis neprašė, kad 
priimtų i Savanorių Sąjungą, nes tuo metu kariai nesi
rūpino pasigirti, ką kiekvienas buvo padaręs, bet skubėjo 
savo noru taisyti, kas buvo taisytina.

Januškis jautė, kad Lietuvje buvo labai daug taisy
tinų dalykų, bet jis,; baigęs gimnaziją ir du metu pratar
navęs savanoriu kariuomenėje, jautė, kad kraštui ir 
žmonėms bus naudingiausia, jeigu patys lietuviai tvar
kys savo krašto reikalus. Jam buvo aišku, kad kitataučiai 
lietuviams mažai tepadės, todėl savo žemę jis gynė nuo 
svetimųjų, kad lietuviai patys galėtų savo reikalus tvar
kyti. Jis taip pat jautė, kad galės daugiau padėti, jeigu 
daugiau žinos. Kol buvo Čekuose, tai beveik viską žinojo, 
bet kai mokėsi Viekšniuose, tai jam buvo aišku, kad jis 
daug žinojo, bet buvo dar daugiau dalykų, kurių ne
žinojo.

Januškis priėjo išvados, kad jam reikia daugiau ži
nių Įsigyti. Ypatingą dėmėsi jam norėjosi kreipti Į krašto 
ekonomiją, kad žmonės galėtų geriau gyventi, patys dau
giau žinių Įgytų ir kitų pamokytų. Jis pastebėjo, kad 
spauda yra nepaprastas įrankis naudingoms žinioms 
skleisti, bet ji naudinga tiktai tiems, kurie moka skai
tyti. Kas nemoka skaityti, tai gražiausio popieriaus žur
nalai ir ilgiausi straipsniai nieko nereiškia. Nereiškia 
tiems, kurie skaityti nemoka. Nieko nereiškia ir tiems, 
kure skaito ir nesupranta.

Januškis, baigęs universitetą, Išsiaiškino savo amatą. 
Jis stengėsi daryti viską, kad galimai didesnis skaičius 
galėtų skaityti. Nurodydavo, kad skaitymo vieno neuž
tenka, skaitomą dalyką reikia suprasti. Januškis tapo 
laikraštininku. Ne žurnalistu, bet laikraštininku. Moks
lus baigusiam, Šiaulių ir Kauno laikraščiuose rašančiam 
Januškiui pasiūlė tapti Lietuvos seimo nariu. Tuo metu 
Lietuva jau turėjo savo konstituciją, buvo pradėta vyk
dyti žemės reforma, didesniuose miesteliuose buvo stei
giamos keturklasės mokyklos, gimnazijos ir progimna
zijos. Januškis, tapęs laikraštininku, labai lengvai buvo 
išrinktas Į seimą. Ten jam siūlė Įvairius darbus, bet jam 
labiausiai rūpėjo mokyklos, kad jaunimas galėtų supras
ti, ką jis rašo.

Neilgai Januškis galėjo dirbti trečiajame Lietuvos 
seime. Jauni vyrai, kelių senių besmegenių diriguojami, 
atėjo į seimą ir visus žmonių rinktus atstovus išvaikė. 
Jaunieji netikėjo mokslu, spauda, naudingomis žiniomis, 
bet patikėjo jėga, ne proto jėga, bet rankoje suspausto 
revolverio jėga. Jie buvo Įsitikinę, kad jėga jie daugiau 
padaiys, negu protu, raštu, plunksna.

Prof. Vladas Stanka, Maskvoje išvedęs karo mokyk
lą kovai prieš bolševikus, patyręs, kad rinktas preziden
tas Grinius išvalytas, spauda uždrausta, socialistų demo- 
mokratų partija užgniaužta, viešai pareiškė, kad dabar 
jis įstoja į Socialdemokratų partiją. Anksčiau, kol partija 
galėjo laisvai veikti, tai jis nepagalvojo Į josios eiles 
Įstoti, bet kai ji uždaryta, tai jis tampa josios nariu, kad 
jis galėtų kovoti už žodžio, spaudos ir organizacijų lais
vę. Jėga ir ginklu tikėjusieji jaunuoliai nedrįso prof.
Stankos liesti. Amerikos vyriausybė, patyrusi apie prof. ■ 
Stankcs parašytas knygas ir turimas žinias, jį samdė, 
kad jis duotų tikslias žinias apie dabartinius Rusijos val
dytojus, nes amerikiečiai jų nepažino.

P. STRAVINSKAS

Laisvinimo klausimais (1)

VLIKAS IR JO TEISINIAI BRUOŽAI
Iš P. Stravinsko 5 straipsnių 

serijos VLIKo klausimais, pa
skelbtos prieš 20 metų (1962.V) 
Naujienose, aktualios ir šiandien.

Januškis, ginklu pagrasintas ir ginklo kišenėje ne-1 Pasisakę už reikalą išaaiškin. 
turėjęs, iš seimo išėjo, bet laikraštininko pamėgimo jįis ti Lietuvos laisvinimo veiksnių 
nemetė. Jis ir toliau rašinėjo lietuviškuose laikraščiuose,. teisi^ prigimti ^0I^p-ten~ 
keldamas jėgos ir melo žiaunas pasekmes. > Gausia, sustokime ties Vyriau-

Iš Kauno Januškis išvyko į Rygą, is Rygos į Vilnių, sįUoju Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
o iš Vilniaus į Berlyną. Visuose šiuose miestuose rasi- mitetu, vtjkū ■ ’ : ■ '
nėjo laikraščiuose. Visur jis aiškino lietuviams, kad de
mokratinė santvarka davė Lietuvai nepriklausomybę, 
ji duos ir geresnį gyvenimą. Berlyne glaudžiausiu Ja- 
nuškio bendradarbiu tapo Vytautas Kauneckas. Jis kartu 
su Januškiu rašinėjo laisvoje lietuvių spaudoje, patar-
darni grįžti prie demokratinės santvarkos. Su jais Ber
lyne bendromis mintimis dalinosi ir Kazys Boruta.

Amerikon atvažiavęs, Jonas Januškis nesėdėjo ran
kų sudėjęs. Jis redagavo Keleivį. Jis nenaudojo Mįchel- 
sono vartotų metodų, bet jis į kiekvieną rašinį įdėdavo 
laikraštininkui būdingą minčių dėstymą, pritaikytą nau
jausioms laikams.

Šiomis dienomis Chicagoje išleista didelė 344 pus
lapių knyga “Pasaulio lietuvių seimas”. Ten sudėtas il
giausias Vytauto Kamanto bandymas jėga primesti už
sienyje gyvenantiems tremtiniams diktatūrines mintis. 
Esame tikri, kad netolimoje ateityje bus iškeltas Kaman
to skelbiamas melas ir sąmoningai apgaudinėjami Pa
saulio seiman suvažiuojantieji lietuviai. Pasaulio lietu
vių seimas prasideda liepos pirmą dieną, bet būčŲjįąs
Pasaulio Bendruomenės pirmininkas jau bus renkamas 
birželio 29 dieną. Tokios “kombinacijos” reikalingos Pa
saulio Bendruomenės vadovybę išlaikyti vienos mažos 
grupelės rankose.

Esame tikri, kad netolimoje ateityje virs dulkėmis

VLIKas įsteigtas 1943 metų 
pabaigoje, vokiečių okupuoto
je Lietuvoje (pogrindyje), lie
tuvių politinių grupių ir rezis
tencinių sąjūdžių- bendru susita
rimu.

VLIKp įsteigimas dokumen
tuotas jo 1944. II. 16 d. Atsišau
kimu į Tautą, įprastu vadinti 
VLIKo 1944. II. ’16 d. deklaraci
ja (įdėta jau. ir Liet. Encikl. I t., 
378 psl. ir prieinama visiems su
sipažinti). ;

VLIKo 1.944. II. 16 d. deklara
cijos 2įvade išryškinta jo,VLIKo, 
tęįgįnė pri^mtįs, jo teisinės as
menybės bruožai.

Tą įvadą čia ir pacituosime, 
pabrėždami jame ypatingo dė
mesio vertus žodžius:

‘‘Lietuviu Tauta (čia t urima 
prieš akis Lietuvos valstybinė 
tauta, Staatvolk, body politic,

a) Lietuvos valstybės demo
kratinėje santvarkoje politinės 
grupės, kaip tautos natūralinės 
atstovybės, reiškia ir vykdo tau
tos politinę mintį. Normaliu val
stybės gyvenimo metu politinės 
grupės reiškia ir vykdo tautos 
politinę mintį ir valią per įsta
tymų tvarka sudarytuosius ati
tinkamus suvereninius valsty
bės valdžios organus (ypač gi 
per Seimą). Kai gi kraštas būna 
okupuotas, tai toms grupėms 
tenka atstovauti tautą, reikšti 
ir vykdyti tautos politinę mintį 
(ypač gi kovojant dėl tautos 
laisvės) jau kitais galimais bū
dais.

b) Ir štai mūsų politinės gru
pės, kaip tautos natūralinės at
stovybės, sujungė visas savo jė
gas bendram Lietuvos laisvini
mo darbui; sudarė tam tikslui 
Vyriausiąjį Liet. Išslaisvinimo 
Komitetą, VLIKą; sudėjo jame 
savo teisinius įgaliojimus ir pa
darė jį politiniu organu, teisiš
kai galinčių reikštis ir vykdyti 
tautos politinę mintį. Taig mū
sų politinės grupės tuo būdu sti-

- formavo VLIKą, kaip tautos at
stovybę. Ir dabar VLIKas yra

■ mūsų tautos atstovybė.
c) Šiąja teisine mintimi su

darytasis VLIKas savo įgalioj i-
mus kalbėti ir veikti tautos var
du kaip matome, išvada iš to

populus prasme.—P. Str.), siek-' teisinio fakto, kad jį sudarė 
dama išlaisvinti Lietuvą iš oku- politinės grupės, kaip tau- 
pacijos ir atstatyti Lietuvos Vab-O tso politinės minties reiškėjos
stybės suvereninių organų sveti
mos jėgos laikinai . sutrukdytą 
veikimą, yra reikalinga vienin
gos politinės vadovybės. Tąpi; 
tikslui politinės lietuvių grupės, 
kaip- tautom politinės rtiinties 
reiškėjos ir vykdytojos, nutarė 
sujungti visas savo jėgas bend
ram darbui ir sudarė vyriausią
jį Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą — VLIKą.”

Iš šių dviejų, labai tikslių, pre 
cizine teisine kalba išreikštų 
sakinių aiškėja štai kas:

1) VLIKas sudarytas, kaip 
tautai reikalinga vieninga poli
tinė vadovybė. Tai atsakymas 
tiems, kurie aiškina, kad laisvi
nimo kovos fronte vienos poli
tinės vadovybės nereikia; kad 
laisvinimo darbas gali būti dir
bamas ir palaidai — kiekvienos 
grupės ar paskirų blokų (kaip 
dabar, pvz., LNT) atskirai.

2) VLIKas yra tautos atsto
vybė, nes gi jis sudarytas “po
litinių lietuvių grupių, kaip tau
tos politinės minties reiškėjų ir 
vykdytojų” (m. pabr.—-P. Str.). 
Teisinė logika čia labai papras
ta:

ir vykdytojos. Todėl jis. nerei
kalingas jokių kitą įgalioj-imų, 
pvz;į ^įėtųyių; ^ąig^ąntų! Jeigu 
$s atžifcikytų dabar turimos tei
sines1 galios kalbėti tautos var
du ir ‘’‘pastiprintų” savo igalio- 
Jimus: lietukų emigrantų taria
muoju mandatu, tai susinaikin
tų save, kaip politinį organą (ku
ris kartu yra ir Lietuvos valst. 
konstitucinis organas, nes suda
rytas sutinkamai su valst. kon
stitucijos vedamąja mintimi) ir 
virstų emigrantų organizaeija.

3) VLIKo vldavinicfi: — a) “iš 
laisvinti Lietuvą iš okupacijos” 
ir b) “atstatyti Lietuvos valsty
bės suvereninių organų svetimos 
jėgos laikinai sutrukdytą veiki
mą”. ’šiems didiesįems tikslams 
ir uždaviniams jis ir sudarytas. 
Kol tas nebus pasiekta, VLIKas 
negali susilikviduoti. Toksai yra 
jį sudariusiųjų grupių susitari
mas. Grupės, kurios to susita
rimo nesilaiko, laužo savo įsi
pareigojimus. Tai švelni pasta
ba toms VLIKą steigusioms gru
pėms, kurios, mūsų nuomone, 
per nesusipratimą iš VLIKo pa
sitraukė ir dabar yra VLIKo

Kamanto paruoštas didelis pranešimas “Pasaulio lietuvių 
seimui”, bet bus paruošta didelė ir plati laikraštininko 
Jonp Januškio biografija, Įdomesnė ir gyvesnė už bet 
kurio dabartinio Žurnalistų sąjungos vadovybės nario.

opozicijoje.
4) Kadangi VLIKas yra tau

tos atstovybė,tai visos mūsų po
litinės grupės,netgi ir naujai su
sidariusios (pvz., LAS. LRS) 

(Nukelta į 5 psl.)

V. P. ULUNTAITIS

ILGAMETĖS LIETUVIŲ 
NEGEROVĖS

(Tęsinys)

Nors būtų buvę labai populiaru žmogiškos “pla
tumos” vardan nuvertinti tautinį “siaurumą”, 
mos” vardan nuvertinti tautinį “siaurumą”, 
buvo aiškiai pasisakyta, kad “tautinio abejin
gumo ramstymas krikščioniškais motyvais yra 
nejaukus nesusipratimas” (Dr. J. Girnius, 
“Idealas ir laikas”, 1966 m., 54, 55 psl.) ir kad 
“nutautę ateitininkai yra taip pat neįmanomi, 
kaip ir nukrikščionėję ateitininkai” (St. Barz- 
dukas, “Ateitininkų keliu”, Čikaga, 1977 m., 
105 psl.). 

* t <
A) Kelią iš visų pelkių St. Š. rodė nė Evan

gelija, bet tik filosofiškai nusiteikę mintytojai — 
Heilo su Solovjovu, kurių raštų nuotrupas 1912 m. 
jis vertė “Ateities” žurnalui, nors ir nemokėda
mas lietuvių kalbos, ir kurie, Š. žodžiais tariant, 

“jie turėjo labai didelės reikšmės mano dvasi
niam išsivystymui”. (Prof. dr. J. Eretas, “Šal
kauskis”, 24 psl.).

Nekelkime klausimo, kodėl St. š. buvo Įsi- 
i nšęs į paiHavistų filosofinę Vladimiro Solovjov’o 
vardo draugiją, kur “suėję rusų inteligentai 
bandė derinti krikščioniškąją pasaulėžiūrą su so
cialiniu radikalrimn” (St. R.. “Ateitininkų ke

liu”, 78 psl.), kur buvo keliama mintis ir ji nagri
nėjama, kad tik nesugedusi ir religinga rusų tau
ta tegali išgelbėti begriūnančią Europą (“Liberal, 
und Nation”, 507 S.), bet mokėkime tame St. Š. 
“žygyje” įžvelgti klestėjančius jame lenkiškai 
nuspalvintus internacionalizmo pradus. Tuomet 
tik galėsime suprasti, kodėl jis vedė lietuviškąjį 
jaunimą į tarptautinius vandenis; tuomet tik su
prasime. kodėl šiandieną šalkauskininkai, pasi
vadinę fronto bičiuliais ar tiesiog frontininkais, 
nemėgsta tikro tautiškumo, bet tik tarptautinį; 
tuomet tik bus aišku, kodėl šalkauskininkai taip 
artimai bendrauja su okupuotos Lietuvos kvislin- 
gais, kodėl jie atissako tikros kovos su tėvynės 
okupantu, kodėl jie sulindę Į Cicero, Illinois, rū
sius tarėsi su okupanto atsiunčiamais agentais, 
kodėl jie siunčia vaikus i okupuotoje Lietuvoje 
pristeigtas pionierių stovyklas, kodėl jie tenai 
važiuoja pagarbinti okupantą ir atšvęsti kartu su 
okupantu ir jo kvislingais Lietuvos pavergimo 
sukaktį, kodėl jie spausdina prokomunistiniais 
vaizdeliais papuoštus vadovėlius, kaip “Nameliai 
mūsų brangūs”, ir kodėl jie juos per jėgą bruka 
į tremtyje esančias šeštadienines lietuvių mokyk
las; kodėl jie Vasario 16 minėjimo dieną išvežą 
jaunimą i stovyklas, bet patys ateina tik pasipini
gauti; ir pagaliau, kodėl jie pirmoje vietoje nesi-; 
rūpina lietuviškojo jaunimo nutautėjimu, bet ver
žiasi Į politinę sritį?... Ir taip... kodėl, kodėl?!

(Buvęs JAV LB Tarybos ir JAV LB pirmi
ninkas ir nemažesnis frontininkas inž. Vytautas

’. k ' i
Kutkus, straipsnyje “Bendruomenės problemos ir 
jų priežastys” (“į Laisvę, 68 nr.), būk tai JAV 
LB istorijos priedangoje, išgindamas ir gindamas 
jų darbus, išvardina štai kokius frontininkus: 
“I-sios ir Il-sios centro valdybos pirmininkas — 

(frontininkas Stasys Barzdųkas; trečiosios ir 
IV-sįos — frontininkas Jonas Jasaitis; V-sios — 
frontininkas Bronius Nainys, Vl-sios — fronti
ninkas Vytautas Volertas, VH-sios — Juozas 
Ga.Ua, ne frontininkas, bet frontininkams lemian
čiai parėmus jo kandidatūrą, VIĮI-sios — fronti
ninkas Algimantas Gečys. Tad ligi šiol JAV LB 
priešakyje stovėjo ir jos darbų didžią naštą nešė 
beveik vieni frontininkai”... — dr. Girniaus tvir
tinimu, aiškūs ateitininkijos opozicionieriai ir 
revoliucionieriai.

Teologijos daktaras ir romano “Striptizas” 
gynėjas (Draugas, 1977.11.1 d.) kun. V. Bagdana- 
vičius, pasak Tomo Taųrągio (Naujienos, 1982.10. 

■27 d.) teigia, kad frontininkų eilėse yra apie 90% 
ateitininkų.)

Tokių klausinių eilę “kodėl, kodėl” gerai nu- 
,mątė ir 1963 m. išrinktasis Ateitininkų Federa
cijos vadu dr. J. Gkuius. Jis tik tokio blogio prie
žastį matė ue prof. dr. St. Šalkauskio solovjovi- 
nėje filosofijoje, išdėstytoje “tarp eilučių” “Atei
tininkų ideologijos” puslapiuose, bet Vatikano 
Il-me susirinkime ir jaunimo revoliucijoje:

“Vadovavau 1963-67 m. Tai buvo lūžtvinis 
laikotarpis: Bažnyčioje vyko Vatikano II susi
rinkimas. n pasaulyje — jaunimo “revoliuci

ja”. .. Buvau išrinktas nepaprastoj konferen
cijoj New Yorke 1963.VI.7-9 (paskutinę dieną). 
Išrinktas tikra prasme, nes rinkimuose akty
viai reiškėsi ir opozicija. Miniu dėl to, kad vy
resniųjų ateitininkų (sendraugių) daugumos 
politinis “susiskaldymas” netiesiogiai kėlė tam 
tikrą —kartais gan karčią— Įtampą ir pačiuo
se ateitininkuose”.

Štai kodėl ta dr. Girniaus minima opozicija, 
frontininkui inž. dr. A. Damušiui (Domasze- 
wicz’iui) vadovaujant, net spaudoje nesidrovėjo 
skleisti mintį, jogei pasaulis slenka į komunizmą 
ir todėl apie laisvą Lietuvą neverta ir svajoti, bet 
reikia taikytis prie susidarančių aplinkybių, štai 
kodėl ir dr. Girniaus minimi jaunimo ir senimo 
revoliucionieriai, pasigavę tą skleidžiamą mintį, 
— nesirūpinti Lietuvos laisve, bete taikytis prie 
aplinkybių, — apgaulingu būdu pagrobę LB va
dovavimą. ją suardę ir suskaldę, ėmė pulti -r 
griauti ALTą su VLIKu.

(Dr. J. Girniaus minimi revoliucionieriai ne
priklausomybės laikais priklausė Ateiti linkų Fe
deracijos Basojo Žirgo aktyvistinei grupei, ku
rios tikslas buvo aktyviai reikštis politikoje, nesi 
drovint pulti ir versti, jei sąlygos leistų, tuome
tinę Lietuvos’ valstybės vyriausybę.

(Bus daugiau) A4ET’
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS VLIKAS IR J° TEISINIAI...

EUDEIKISTeL: 562-2727 arba 562-2728

GAIDAS - DA1MID
Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Waitcharter Community klinikai 

Medicinos direktorius 
1931 S. Manheim Rd, Westchester, 111. 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

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

tokiu adresu:
NMjieuM, 1739 S. Halsuo st, Chicago, IL 6060B

(Atkelta iš 4 psl.)
turi turėti laisvą kelią į jį. VLI
Kas sava teisine prigimtimi yra 
visų mūsų politinių grupių, ne 
tik tų, kurios jame dirba, bet ir 
tų, kurios yra neva “už jo ribų”, 
netgi kurios su juo kovoja. Ir 
labai sveika politine išmintimi, 
netgi ir teisinė logika, VLIKas 
šandien laiko laisvą į jį sugrįži
mą visoms iš jo išstojusioms ir 
laisvą atėjimą visoms jame dar 
iki šiol nebuvusioms mūsų poli
tinėms grupėms.

Baigiamosios pastabos
1) Laikykime visi VLIKą to

kį, koks jis įsteigtas—tai Lietu
vos valstybinės tautos atstovybe 
ir jos politine vadovybe laisvi
nimo darbuose ir kovose.

2) Skaitykimės su VLIKo,kaip 
tautos atstovybės, teisine galia 
reikšti ir vykdyti tautos politi
nę mintį, išvedama iš Lietuvos 
1944. II. 16 d. Deklaracijos.

— Į Cape Canaveral atplaukė 
naujas narlaivis “Trident”. Jū
reiviai paeiliui tikrina naujoves.

FLORIDA
— Lėktuvus ateityje turės 

taip statyti, kad sėdynės nebe
degtų.

— Yellowstone Parke meška 
ištraukė žmogų iš miegamo mai- 

: šo ir jį mirtinai sužalojo.

Servica Š55-4504, Page 94058 

DR. A. B. GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

8PEC1ALYB8; AKIŲ LIGOS 

9907 Wert 103rd Street

Valandos pagal susitarimą. Otto von Habsburgo įstaigos nuomonė

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS

KALBA LDETUVBKAJ
2418 W. 71rt St T»L 737-5149

Tikrirg ilrig Pritaikn ekiriim

ir “contact leoaei”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2454 WEST 63rd STREET

Ofisu telefoną*; 774-2888, 
RaridtBdlaa MaL: 448-554

(fiSCK-

Š. m. gegužės 31 d. gautas iš 
Habsburgo įstaigos sekan-von

tis paaiškinimas:

1. Europos Parlamento pilna
ties posėdžiuose, tarp gegužės 16 
ir 20 d. Įvyko konfrontacija tarp 
Otto von Habsburgo ir Hans 
Dietrich Genscher, Vokietijos 
užsienio reikalų ministerio ir 
Europos Bendruomenės tarybos 
nario p. Gensccher atsisakė per
duoti Pabaltijo klausimą Jung
tinėms Tautoms, motyvuodamas 
tuo, kad Jungtinės Tautos vistiek 
pasisakytų neigiamai. Otto von 
Habsburgas jį kritikavo parla
mento posėdyje ir keliuose 
straipsniuose, pareikšdamas, kad 
kai p. Genscher, kuris nori de- 
kolonizuoti visą pasaulį, atsisako 
liesti Sovietų Sąjungą kadangi 
ji didelė ir galinga valstybė, ta-

o

PERKRAUSTYMAI VANCE FUNERAL HOME

• Lėktuvas, skrisdamas 30,-|j PlkKlTE JAV taupymo bonul

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Apdrausta* parkraustymaa 
ii ivairiy aMumy. 

“ ANTANAS VILIMAS 

Tai. 374-1882 arba 374-5994

LaMimai —— Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8841

Prostatos, in-katų įj ilapiiTnn 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 337 If 

TeL (813) 321-4208

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

i4
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VASAITIS-BUTKUSp1/4

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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“Lietuvos Aidai” 
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KAZt BRAZDŽIONYTi
Program** vmU|«

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40429

Kaadien nuo pirmadienio Dd peni 
' - tadienio 8:30 raL vakaro.

Viaoa laidos ii WCEV rtotla*.
“ — banga 1450 AM.

St Petersburg. Fla, 12:30 vai. p.p.
U WITS rtotiea. 1110 AM banga.

1616 W. 71at Street

ChicAgo, niincni 6062?
Telet 778-M74

fieitadieniaia ir lekmalieniaia 
' huo 8:30 iki 9:30 vaL ryta 

Stotiea WOPA’- 1499 AM 
trantliuojamaa b r>ū»y studŲec 

» Marquette Parka

Vedaja — Aldona Daukwi 
Telefj 778-1543

Fuel up your hungry bacK-in-school kids with a nutritious 
hinch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The filling 
fe economical and easy-to-do because it relies on hard-cooked 
^ggs.

tablespoon chopped 
pimiento, optional 

teaspoon prepared 
mustard

teaspoon Worcestershire 
sauce

teaspoon salt j
slices bread *
Softened butter

except bread and butter. Spread

A. t A. ADOMUI ŪSELIUI

mirus,
žmonai Onai, dukrai Aldonai su šeima bei giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

STASĖ ir JUOZAS BACEVIČIAI

’ Golden Egg 
And Cheese Salad Sandwiches

Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches 
4 sandwichei 

hard-cooked eggs,* 
chopped

cup shredded Cheddar 
cheese 

cup mayonnaise or 
salad dressing 

tablespoon snipped 
parsley or parsley 
flakes

Combine all ingredients
1 slices of bread with about 1/3 cup egg salad mixture each. 
Top with remaining bread. Butter outsides of sandwiches. 
Grill in skillet or on griddle over medium-high heat until 
golden brown. Turn and brown other side.
•HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer In sauce
pan. Add enough tap water to come at least 1 inch abo*^ 
eggs. Cover and quickly bring just to boiling. Turn off 
If necessary, remove pan from heat to prevent further boiling^ 
Let eggs stand covered in the hot water 15 to 17 minutes for 
Large eggs. (Adjust time up or down by about 3 minute* for 
each size larger or smaller.) Immediately run cold water over 
eggs or put them in ice water until completely cooled.

To remove shell, crackle it by tapping gently all over. Roll 
egg between hands to loosen shell, then peelt starting at large 
end. Hold egg under running nold water or dip in bowl oC 
rater to help eou off shalL 7

000 pėdų aukštyje, sunaudoja 
mažiau kuro, kaip 25,000 pėdų 
aukštyje. Juo aukščiau skrenda
ma — oro pasipriešinimas ma
žesnis.

da susidaro nepakenčiama dvi-» 
lypė moralė.

Spauda į šį įvykį atsiliepė po
zityviai. Panašios pastangos da
romos ir toliau.

2. Prie šio laiško pridėti klau
simai bus liepos mėn. pateikti 
Europos Parlamente užsienio 
reikalų ministeriams.

Otto von. Habsburgo 
paklausimai:

Otto von Habsburgo paklausi
mai Europos Bendruomenės už
sienio reikalų ministeriams apie 
padėtį Pabaltijo valstybėse:

Ar užsienio reikalų ministe
rial buvo painformuoti apie tai, 
kad paskutinių laiku bendroji 
žmogaus teisių padėtis Pabaltijo 
valstybėse žymiai pablogėjo, 
kaip tai, tarp kitų, nustatė ir 
Švedijos užsienio reikalų minis- 
teris, Lennart Bodstroem?

Ar ministerial žino, kad buvo 
nuteisti trys estų Helsinkio Gru
pės nariai? (ŠĮ klausimą reikėtų 
patinkslinti, nes Helsinkio Gru
pė egzistuoja tiktai Lietuvoje. 
Red'.).

Ar ministerial sutinka su nuo
mone, kad Europos Bendruome
nė, pasiruošusi Helsinkio Bai- 
siamuosius Aktus įsipareigojo 
veikti kaip numatyta 1938 m. 
sausio 13 d. Europos tautų atsto-j 
vų priimtoje rezoliucijoje? (E)i

Lituanica I
Iš tolimo krašto gandas atėjo, 
Gandas, kaip tekanti saulė. 
Du vyrai sukūrė sparnuotą idėją 
Iškelti tėvynę pasauly. .

Skamba lėktuvas viršum Atlanto 
Tai — Lituanica.
Plaka dvi širdys tolimam krantui 
O mirčiai panieka. i

i 
Toli paliko siaubus vandenynas,’ 
Naktis jau žemę pamynėk į 
Dvi širdys meldės: Tėvyne mano 
Grįžo negyvos tėvynėn.

Bet vienas žodis skamba pasauly,' 
Tai — Lituanica...
Siekime saulės, siekime laisvės, 

mirčiai panieka.
P. Babickas

Tik pusė žmonių turi 
normalu svorį

Žmogaus kūno svoris atsilie
pia į jo sveikatą. Pasirodo, jog 
apie pusė žmonių JAV-se yra 
palinkę, jei ne į vieną, tai į kitą 
pusę — arba perdaug sveria, 
arba permažai. Žinoma, patsai 
normaluinas priklauso taip pat 
nuo ūgio ir amžiaus.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

J5OMS CHICAGO MOTOR CLUB T1FS 044 

EXPRESSWAYDR/MNG. 2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
— 'TSC-.

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



JARIAUS IR GIRĖNO SKRIDIMO
50 METŲ SUKAKTIS

Liepus ir rugpiūčio mėn. klu
bas išeina atostogų. Poatosto- ' 
ginis susirinkimas įvyks 24 rug-. 
sėjo mėn. Reikalui esant, kreip
kitės i valdybos narius arba i 
pirm. Paul Masilidnį. tel. 585- 
5611.

Užbaigus susirinkimų visiems i 
palinkėta sveikų atostogų ir pa- ■ 
sivaišinta.

Rožė Didžgalvis, koresp.

K

"k *

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

, H*fn»l, — P'
RIAL ISTAT1 P

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS •VALDYK

• NOTAR1ATAS • VERTIMAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TE 
IH URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVI 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu 

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL

Kairas
KH-'J- ESTATI FOR 3AL1

R. Lietuvių Bendruome- krusi tarp 12 ir 12:30 vai. 69-tos 
dovybė kviečia visus gau-Į (Lithuanian Plaza CL) ir Arte- 
alvvauti didžiajama Da- 
lirėno 50 melų žuvirtio 
reng’amame parade, k ti
ks š.m. liepos mėn. 1 d. 
po pietų.
:rys ir mergaitės maloniai 
los vilkėti tautiniais dra- 
. P. Jono Paukščio pra- 
i, R. LB n ės nariai ren-Į

sian gatvių susikirtime.
Dar karią vadovybė kreipiasi 

į visus narius, kviesdama kuo 
gausiau dalyvauti.

Pagerbkime mūsų didvyrius, 
išgarsinusius Lietuvos vardą.

Dėl informacijų prašome 
skambinti: 131-1645 ir 434-3713.

I RLE Centro Valdyba

— Lietuvių krikščionių demo
kratų susitikimas įvyks šį šešta
dienį, liepos 2 d., 1 vai. po pietų 
Lidijos ir Vlado šoliūnų reziden-j 
cijoj, esančioj 8335 Fieldcrest, I 
Willow Springs, III., telefonas* 
839-5874. Centro komitetas j 
kviečia narius ir svečius pa-- 
bendrauti ir pasivaišinti.

iliečių klubas
irikos Lietuviu Piliečiu 
>s klubo pusmetinis susi- 
is įvyko birželio 18 dieną, 
o gausus, atsilankė gra
velis narių. Pirmininkas 
lasilionis pranešė, kad 
rusi klubo narė Martha 
s. Mirė balandžio 13 d. 
alaidota balandžio 16 d. 
vo vyro, Lietuvių Tau ti
pinėse. Klubas labai ap_- 
vo. Ji buvo labai gera ir 
klubietė. Lai būna jai 

ilsėtis ^Amerikos žemėje, 
suteikė gėlę ir išreiškė 

iuojautą šeimai.
rimų raštininkės per
is protokolas ir kitų val- 
larių pranešimai priimti 
šiai.

klubięčiai kviečiami dalyvauti.
i Klubas nutarė turėti du r.lė- 
I nešiu atostogų — liepos ir rug- 

‘jpiūėio, o susirinkimą šaukti 
rugsėjo 17 d., šeštadienį. Na
riai prašomi gerai įsidėmėti ir, 
reikalui esant, skambinti finan
sų rašt. Bernice Žemgulis, tel. 
817-2879.

Po susirinkimo buvo vaišės ir 
malonūs pokalbiai.

Rožė Didžgalvis, koresp.

. — Pasaulio Lietuvių Dienų 
proga svečiai, atvykę į Chicagą, 
kviečiami aplankyti Čiurlionio 
Galeriją, Ine., 4038 Archer Avė. 
Dabar yra išstatyta Kūrinių j 
Fondo kolekcija, skirta laisvai] 
ir nepriklausomai Lietuvai. Be j 
daugelio kitų darbų, yra dail. P. ] 
Puzino, Z. Kolbos, Adomo Var
no kūrinių. Įėjimas laisvas ir 
nemokamas. Į galeriją įeiti ga-

DAILININKAMS PROGA
PRIEITI PRIE DOLERIO

varžybose!
Čiurlionio Galerija, Ine.

i

Bendroji Lietuvių Dailės Pa
roda šiais metais bus atidarvla

Įima ir per Midland Savings} lapkričio mėn. 4 d.'Čiurlionio 
banko duris. | Galerijoje, Ine., 4038 Archer

Čiurlionio Galerijos, Ine. Ąve; Chicago, Ill. 60632. Bus
banko duris.

vadovybė skiriamos premijos: dail. M. Ši- 
leikio ($500) — už tapybą ar .

— Antradieni sekretorius G.I z
Shultz B'angkoke tarėsi su Tai
lande vyriausybės pareigūnais 
apie Vietnamo karo jėgas Kam
bodžoje. ; j

l

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-223

2 mieg.

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

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS JREh 
PATAISYK 

Turiu Chicagos mies 
Dirbu ir užmiesčiui 

• garantuotai ir sąz 
KLAUDIJUS PUA 

4514 S. Talman 
Tai. 927-355

s yra užprašęs Mišias už 
s klubo gerus darinio to- 
eikėjus pas tėvus Jėzui- 
3S 3 d. 11 vai. rvte. Visi

i

f

avė.
Masilionis atidarė

Lietuviu Žagarės klubo pus
metinis narių susirinkimas įvy
ko gegužio 21 dieną A. Kojak 
salėje 4500 So. Talman 
Pirm. Paul
susirinkimą ir pasveikino visus 
susirinkusius. Nutarimų rašti
ninkės perskaitytas praeito susir. 
protokolas ir valdybos narių 
pranešimai priimti vienbalsiai.

• Winston Churchill turėjpj skulptūrą, Čiurlionio Galerijos, 
1 Ine. (8300) — už kūrinį bet ku

rios technikos ir dail. T. Petrai
čio ($200) — už akvarelę ar 
grafiką.

j Norintieji parodoje dalyvauti 
dailininkai atsiliepia laiškais ar 
■telefonu galimai anksčiau, bet 
ne vėliau rugsėjo 26 dienos. At
siliepusiems bus išsiųstas paro- 

| dos dalyvio blankas, kuriame 
| surašyta visa reikalinga infor- 
j macija. \ :
j Visais parodos reikalais rašy

ti ar skambinti dail. M. šileikiui, 
6729 S. Campbell Ave., Chicago, 
Ill. 60629. Telef. 434-6155.

Nėra lakštingalos, kuri negie
dotų; negali būti tikro dailinin
ko, kuris nekurtų. Dailininkai - 
kūrėjai, dalyvaukite kūrybos

dvigubą lovą. Negalėdamas už
migti vienoje, persikeldavo Į ki
tą.

— Neleidimas pavergtiems 
žmonėms išvažiuoti iš Sovietų 
Sąjungos labiausiai kenkia ko
munistinei sistemai. _______
šeimos nariai kalba apie savo 
sunkumus išvažiuoti.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

dėmesį 
62-68 METŲ AMŽ. VA 
Tiktai $120 pusmečiui 
Liability apdraudimai 

kims. Kreip' 
A. LAURAI 

4645 So. ASHLAN 
TeL 523-S77

Aleksas Ambrose,

KILLS 
FLEAS,TICKS!

i

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino 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

4

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

' KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1)’ 
L b - Siąsti čekį: .T

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

SAVININKAS NORI SKUBIAI 
. Vaščenkųl PARDUOTI 2 aukštų trijų butų 

31 mūrinį namą, tarp Pulaski ir 
j Cicero Avė., už $69,900. 

Skambinti 767-7826
— Prež. Reaganas tvirtina, Į 

kad krašto ūkio reikalai gerėja.

— Pietų Sudano maištininkai 
pačiupo du amerikiečius ir vie
ną Kanados dvasiškį ir reika
lauja $100,000. Jeigu pinigų ne 
duos — visus nužudys.

— Johannesburge bombomis 
buvo išsprogdintos dvi įstaibos,.

— Ganoje apvirto keleivinis 
laivas. Prigėrė 32 keleiviai.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
■NUSIB ASTYM AI

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, viiuomenėęi veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

f---------------------------

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FARMA - VASARVIETE - PAR
KAS Michigane visai arti Michi
gan ežero, 37 akrai su trobesiais 
ir inventoriumi. Patogus susi
siekimas greitkeliais ir tik 132 
mylios nuo Lithuanian Plaza 

į Chicagoje. Geras in vestmen tas 
statybos kontraktoriui. Reikia 
matyti ir įvertinti. Skambinti 
vakarais (616) 227-3496.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

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

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daup 
>adėti teisininko Prano ŠULC 
paruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “‘Sūduvos’1 
šleists knyga su legališkoinii 

’ormomi*
Knyga su formomis gauna 

u* Naujienų administracijoje

LIUCIJA
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

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

Ave. Chicago. II. 60629.

Dengiame ir tais< 
šių stogus. Už d 
tuojame ir esame

ARVYDAS I
6557 S. Talman

Chicago, IL 6
434-9655 ar 71

k

Pardavimas; b, Tai 
2646 West l*th 1 
T»L REpuMIc 7-

Siuntiniai į La

j P. NEDAS, 4059 Archi

I Chicago, III.60632. T*l.

Not try Public
INCOME TAX SER

4259 S. Maplawood, Tel
Taip pat daromi vertimi 
iškvietimai, pildomi pilie 

šymai ir kitokie bla

Homeowners insui
Good service/Good t

F. Za polis. Agent 
3208’/z W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEL

Darbo valandos: Kasdi
9 vaL ryto iki 6 vaL v 

šeštai: nuo 9 vaL r. iki : 
h pagal susitariau

TeL 776-5162
7649 West 93rd S’

*8.00

.00

*4.00
R.00

Dr. A. Gusaeii — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
fuilrūpinimą . _________________ ___

Dr. A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais__________ _

Minkštais viršeliais, tik ___ ____________

Dr< A. J. Gu«sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galim* taip pat užsakyti paštu, atrinntu* čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 51 persiuntimo išlaidom*

— Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, June 30, 1M

PIRKITE JAV TAUPYMO

ADVOKATŲ DRAUG 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

9 ryto iki 5 vai. p< 
šeštadieniais pagal susit 

S606 S. Kedzie Av< 
Chicago, |]|. 60629 

TeL: 778-8000


