
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

kios reikšmės,

zru

jis apsisuktų ir nuplauktų tolyn

Jane Byrne, būdama Ėika

osc

KALENDORĖLE

The First 
Lithuanian 1

LENKŲ KOMUNISTAI 
PRIEŠINASI RAŠYTOJAMS

KONGRESAS APIE SUIMTUOSIUS 
HELSINKIO GRUPĖS NARIUS

Reag 
bendi

— Poznanėj darbininkai neša 
vainikus ant nužudytų darbi
ninkų kapų.

KONGRESO REZOLIUCIJA 
SMERKIA PERSEKIOJIMĄ 

RYTŲ EUROPOJE

— šimto milijonų dolerių ver
tės satelitas, pakilęs 22,234 my
lių 'aukštumom, gavęs žinias iš 
Pietų Korėjos, jas tuojau per
siųs į Washington^ ir Kanadą.

— Bažnyčia skolins bilijonus 
dolerių lenkų valstybinėms sko
loms mokėti. Popiežius patarė 
Valensai nesikišti j Lenkijos vi
suomeninį gyvenimą. Valensai 
nepatiko popiežiaus instrukci-

— Mokytojų algoms Cliica 
goję reikia $68 milijonų, bet va
dovybė nori gauti $200 mil’jonų

KARIAI PRITARIA 
ASADO POLITIKAI

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $418, < ’ a

Rinkimus laimėjusių Itaijos par 
tariasi dėl koalicinio

DOKUMENTUS PAVOGĖ.
— SAKO MONDALE
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Kalbėdamas apie rezoliuciją, 
senatorius Pell ypač išsamiai 
pasisakė apie religijos persekio
jimą Čekoslovakijoje. Jis taip 
pat paminėjo, kad nuo 1980 me
tų Sovietų Sąjunga pradėjo la
biau persekioti tikinčiuosius, 
“ypač Lietuvos katalikus ir So
vietų žydus”. (Elta)

— Walter Mondale buvo už
ėjęs į Chicagos savivaldybę pa
sveikinti merą Harold Wash 
ingtoną.
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DAMASKAS. — Sirijos pre
zidentas Hafez Asad prieš 13 
metų paėmė vyriausybės kon- ■ 
trolę į savo rankas. Pradžioje 
atrodė, kad prieš Ą^adą bus su
ruoštas perversmas ir jis turės 
bėgti Turkijon ar kurion kiton' 
valstybėm >|

Tuo tarpu šiandien nėra nei 
vienos karių grupės, kuri ruoš- • 
tų perversmą prieš Asadą. Siri-' 
jos kariuomenės vadai paten
kinti prez. Asado pajėgumu gin
tis nuo Maskvos nuo izraelitų ’ 
ir nuo kitų arabų valstybių.

— Illinois valstijos sostinėje 
Springficlde politikai buvo pri
žadėję nekelti mokesčių, bet 
trečiadienį visi sutarė juos pa
kelti. Respublikonai nori pakelti 
juos tiktai dviem metam, o de
mokratai nori pakelti ilgesniam 
laikui.

WASHINGTON, D.G— Prez. 
Jimmy Carterio knygos doku
mentus greičiausiai pavogė ku
ris nors prez. Reagario rinkimi
nės kampanijos dalyvis, bet ne
nori prisipažinti, — vakar pa
reiškė buvęs viceprezidentas 
Walter Mondale. ■

— Mes žinome, kas tai pada
rę, bet mes tokiam darbui ne
pritartam, — turėjo pasakyti 
prez. Reaganas, ir tuo reikalas 
būtų buvęs baigtas. /

Prez. Reaganas siunčia pro
kurorui visus rinkiminės kam
panijos dokumentus, liečiančius 
buvusio prezidento Carterio pa-- 
ruoštus dokumentus debatams 
su Reaganu. '

Tom O’Neil pareiškė, kad be? 
reikalingai keliamas- toks didelis 
triukšmas dėl tų dokumentų. 
Jimmy Carteris netiko prez;den- 
jto pareigoms, tpdėį.irpralaimėr

savo nuomones.
$ Dobryninas keliais. atvejais 
buvo pasiūlęs suorganizuoti prės 
zidenfo Reagano susitikimą .sd 
Andropovu. Dobryninui atrodo^ 
kad jiedu galėtų greičiau iš* 
spręsti visą eilę svarbesnių klau-' 
?imų. Sekretorius Shultz norė
tų pirma susitarti kuriais nors 
Svarbesniais klausimais, o vė- 
Įiau jiedu galėtų suvažiuoti ’ir. 
oficialiai susitarimus patvirtinti; 
' Sėkr. Šhtfltz įforėfų, kad' pl- 
vyktų susitarti dėl atominių 
g nklų, tai tada galėtų suva
žiuoti.

■— Jaruzelskis pareiškė, kad 
jis patenkintas popiežiaus kelio
ne j Lenkiją.

Ge^užęs 25.. d.; senatorius 
Clairborne Pell, savo ir senato
riaus Percy vardu, pasiūlė rezo
liuciją apie “religinės laisvės 
pažeidinėjimą Varšuvos pakto 
šalyse”. Rezoliucijoje sakoma, 
kad Sovietų Sąjungos vyriausy
bė “aršiai” represavo religinę 
veiklą okupuotose Pabaltijo ša-

Vytautas Karna n t as vakar iš
rinktas Pasaulio Liet. Bend
ruomenės p: magink u penke- 
riems metams, bet jam už
draudė ardyti ALTą bei VLI- 
Ką. Liepė su šiomis organi

zacijomis tartis.

Satelitas turi 
suktis kartu su žeme. Kai iš 
Pietų Korėjos perduoda paveiks
lus, tai jis visą laiką turi per
duoti ton pačion vieton. Jeigu 
satelitas nebus toje pačioje vie-
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nėms

Soldine lietuvaitės deda gėlių vainikus toje vietoje, kur žuvo 
Atlantą perskridę lakūnai Darius ir Girėnas.

basadoriumF AnątdlfjiųjĮi.- Dptjį-' 
reninu.- Kartas nuo karto jiedu 
paliečia gyvesnius' klausimus ir

VĖL APŠAUDO NEŽINOMUS 
NARLAIVIUS
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Liepos 1: šv. V. Jėzaus Krau
jo, Liepa, žalvyris, GigaHė, To
pais, Perūnė.

Saulė tėkš 5:19, leidžiasi 8:29.
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■ VARŠUVA, Lenkija.— Lenkų 
komunistų laikraštis Tribūna 
Ludu labai griežtai pasisakė 
prieš Lenkijos rašytojų ir poetų 
uniją.

Lenkų rašytojai reikalauja, 
kad valdžia leistų laisvai veikti 
rašytojų bei poetų unijai. Jei 
valdžia rengiasi leisti laisvai 
veikti Solidarumo unijoms, tai 
turės le;sti laisvai veikti ir ra
šytojams.

Bet komunistai pasisako prieš 
tokį leidimą. Lenkijos rašytojai 
daugiausia prisidėjo prie Soli
darumo unijos išaugimo. Jeigu 
jiems ir vėl leis laisvai agituoti 
už maištininkus, tai ir vėl gali 
prasidėti neramumai.

Uždaryta Studentų sąjunga ir 
jaunimo organizacijos. Lenkai 
yra pasiryžę ir vėl pakelti savo 
balsą visame krašte. Ivilkijos 
komunistų partija nori to iš
vengti.

HONDURAS KITAIP 
VAIZDUOJA ĮVYKIUS

TEGUCIGALPA, Ilonduras.— 
Prieš dvi dienas Nikaraguos ir 
Honduras pasienyje Nikaraguos 
pasien’o sargai, besivydami va
žiuojančius amerikiečius žurna
listus, juos nušovė.

Dabar Honduras spauda sako, 
kad abu amerikiečiai žuvo nuo 
bombos. Automobilis užvažiavo 
ir sprogo.

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos astrofizikai, susirinkę įvai
riuose centruose, labai atidžiai 
sekė Erdvės administracijos 
įstaigos papasakojimus apie im
tas priemones iškrypusiam sate
litui vėl įstumti į savo ekvato
riaus orbitą.

Šių metų balandžio 4 d. pirmą 
kartą pakilęs erdvėlaivis “Chal
lenger” iškėlė į ekvatoriaus or
bitą 100 milijonų dolerių vertės 
satelitą. Tas satelitas turėjo pa
siekti Pietų Korėjos siunčiamus 
paveikslus bei žinias ir perduoti 
ją įvairioms Amerikos stotims.

“Challengeriui” pakilus į 150 
mylių orbitą, buvo atidaryti var
tai ir paspausti reikalingi myg
tukai satelitui išstumti iš “Chal
lenger” angaro. Kaip erdvėlai
vis, taip ir astronautai pakilo 
į erdvę pirmą kartą. Jie buvo 
išmokyti, ką daryti, bet ne vis
kas' jiems ėjo taip, kaip visi

Gegužės 5 d. kongresmanas 
De Concini Atstovų Rūmuose 
pasiūlė rezol'ucįją (S.J.Res. 96), 
kuria; kreipiamasi į prezidentą 
Reaganą, kad. jis. paskelbtų 
1983 im riigpiūčio 1 d. “Helsin
kio žmogaus Teisįų Diena”.,;

Bėzoiiuėija<teigją, kad Sovie
tų Sąjunga neišpildė savo Hel
sinkio sutartyse prisiimtų įsipa
reigojimų:. “žydai, Ukrainiečiai, 
pabaltiečiai, gudai, armėnai, 
gruzinai ir kitų tautų nariai yra 
persekiojami' ir dažnai įkalina
mi už pastangas' puoselėti savo 
tautinę tradiciją, praktikuoti 
savo religiją, . laisvai išreikšti 
savo 'nuomonės, /emigruoti, ar 
tikrinti kaip - Sovietų Sąjunga 
laikosi, Helsinkio sutarčių”.

; Apie Helsinkio grupių Sovie
tų Sąjungoje padėtą,; septyne- 
riems ? metams praėjus po jų 
įsteigimo, gegužės 17 d. JAV-ių 
Kongrese kalbėjo kongresmanas 
Dante B. Fascell, Europos Sau- 
gumo ir Bendradarbiavimo Ko- 
mfteto pirmininkas. Jis paminė
jo Lietuvos - Helsinkio ' grupę, 
Tikinčiųjų teisėms ginti komi
tetą ir kun. Alfonso Svarinsko 
suėmimą?

Pagal - FąsęęĮi; //liąn^įen “52

laukė.
Atsipalaidavusio satelito tirš- 

OŠLO, Norvegija. — šiaurės to kuro motorai pradėjo treškė- 
( Norvegijoj karo laivai paleido ti. Jie turėjo pustrečios tones 
' kelis šūvius, į nepažįstamą nar^*.§veriantį satelitą dar aukščiau 
la'ivį, įplaukusį į fjordą. . I^^^kelli, kad jis skrietų apl nkui 
norvegų laivas paleido šūvius,l^jnę tuo pačiu greičiu, nes tik 
tai narlaivis nusileido į dugną. I tada jis .gali atrodyti, kad stovi 

Bodo fjordaš/yra gana didė- vienpjė vietoje.. Satelitas turi 
lis ir gilus.' šiaurės Norvegijos 
apsaugos viršininkas T. Over- 
gaud pareiškė, kad norvegų lai
vas paleido į narlaivį 6 šūvius. 

• Kitas nepažįstamas laivas no
rėjo priartėti prie Bodo įlankos,' toje, tai perduodamas paveiks- 
bef jam užteko kelių šūvių, kad l'as prašaus pro šalį ir nueis į 

erdvę, kaip Dešimtasis Pionie 
rius. Jis keliauja, bet niekas jo 
nemato ir niekas jo nesutinka.

Degantieji motorai iškėlė sa
telitą reikalingon aukštuinon. 
Tada turėjo užs’degti šonuose 
įrengti nedideli pečiukai, kurie 
turėjo degli kraštais 105 minu 
tęs. Pagamintoji energija turėjo 
satelitą pakelti į savo vietą, pa
sukti jį. kad jis suktųsi apie sa* 
ve ir apie Žemę.

Viskas, nulos, ėjo tvarkingai, 
kai staiga užgeso vi-sos satelito 
šviesos, nutrūko satelito ryšys 
su erdvėlaiviu, nutrūko ir su 
Žeftiėje y esančiomis stotimis. 
Ntekas nė/inojo, kas atsitiko, Carte 
kSH nustojo veikti satelito ruošę

ir - LięŲĮV bs -»Šėdf ik^ę^h^’.. J is 
pabrėžė,- ^^■sfu^C‘,|ieMnkio. 
kalu^ųs” turi 'prišiniinfį;Maidri- 
do kphferenctjos; atstovai, ’krąi 
jie susirinks ’ sayo ’ baigrmnižin 
posėdžiui. • '£ ■■ ■J *

KAMANTAS GAVO TIKTAI 68 BALSUS 
° S0NGAILA §AV0 4V-BALS4

— Vakar, biri- 
iželio'30 d. rytą, jėzuitų namuo
se Vytautas Kamantas išrinktas 
dkr penketų, mėtų terminui 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės., pirmininku.
' Jis buvo įsitikinęs, kad bus iš
rinktas vienbalsiai, bet šį kar
tą pačioje Bendruomenėje jau 
susidarė opozicija. Be Kamanto, 
pirmininko pareigoms kandida
tavo kanadietis dr. J. Songaila. 
Jis gavo .41 balsą. Iš viso posė
dyje dalyvavo 115 atstovų. , 

Vakarykščiose Naujienose pa
darėme klaidą. Parašėme, kad 
Kamantas gyvena Lemonte. Jis 
gyveno Lemonte, bet kuris me
tas jis jau yra išvažiavęs iš Le
mento. Naujienų skaitytojas 
pranešė, ksd Kamantas jau yra 
pardavęs Lemonte turėtą savo 
namą ir pasidalinęs pinigus su 
savo žmona. Pats Kamantas gy
vena ir dirba Grand Rapids, 
Mich., o žmona ir vaikai gyvena 
Chicago je.

Kamantas buvo pasiryžęs pa
naikinti VLIKą ir Amerikos 
Lietuvių Tarybą, bet suvažiavu
sių PLB atstovų dauguma pasi
sakė prieš tai. Suvažiavusieji 
nepritarė tokiai Kamanto ir 
frontininkų pozicijai, bet įsakė 
Kamantai su šiomis dviem lie
tuvių organizacijomis bendra
darbiauti.

Susirinkimas priėmė virš šim
to įvairiausių rezoliucijų, ku- 
rįos bus skaitomos Pasaulio Ue- gos miesto majore, davė Emer- 

kurie son korporacijai $250,000 že
mais nuošimčiais. Dabar ji gau
na darbo toje pačioje korpora
cijoje.



______

Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENĖ

Itriėa.

Atsakymas į priekaištą, kodėl 
buvo išleista arti tūkstančio 
doleriu novelės konkursui

Raštus siysti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, III

ĖLB Kultūros tarybos novelės konkurso premijos įteikimo iškilmių da
lyviai — mecenatai, rašytojai, Kultūros tarybos nariai ir dr. V. ĮJargiS. 

RLB Centro vaidybos pirmininkas, Liet. Tautiniuose namuose 1983. VI.5.

brandi, kultūrinis gyvenimas gy- ( 
vas ir išeivija turėtų pagrindo 
liudyti tautai ir pasauliui, kad 
ji yra ne kokia nudžiūvusi šaka, 
bet gyva tautos dalis, reikia stip- į 
raus ryžto ir gerai organizuotų I 
pastarigų.

Pirmiausia reikia kūrėjų, ra-

Kad. išeivijos kūryba būtųšytojų, kurių kūryba remtųsi į 
gimtosios žemės pėdą, ir meilę 
jai. Ačiū gerajam Dievui, kad, 
kol kas dar turime tokių rašy
tojų — bet daugumas yra jau 
gyvenimo saulėleidžio amžiaus 
žmonės — tad reikalinga juos 
globoti, gaivinti ir skatinti kur
ti, kad jie galėtų atiduoti kuo di
desnę kūrybinę duoklę išeivijai, 
o tuo pačiu ir tautai. Tad reikia 
ir mecenatų, reikia rašytojų kū
rybos skleidėjų, kultūros lobių 
Skleidėjų, šiam uždaviniui kaip 
tik ir pasišventė R.LB. Kultūros

Yra gerai žinoma, kad kultū
ra ir jos apraiškos atspindį indi
vido ir tautos dvasinį pasaulį,1 
jo dvasinius nusiteikimus, kū
rybines pastangas ir laimėjimas. 
Paskiro individo ai' tautos su
kurti vertingi, išliekantieji kul
tūros lobiai neabejotinai iššau
kia respektą bei pagarbą pačiam 
kūrėjui ir jo tautai. Senovės 
graikų aukštai išauginta kuitū-| 
ra davė pagrindą ilgiems šiint-Į 
mecftams į ateitį. Graikų su-j 
kurti tos kultūros lobiais nau
dojasi ir dabartis, juos pasipil
dydama laiko ir aplinkos pažaft- 
gos reikalavimais. Be to, žtnd- 
nijos istorija liudija, jog žnto-j 
gus ar tauta yra tol gyva. tiė- 
nugalima, kol jos kultūra yra 
brandi kūrybinga.

Kultūrą, kaip žmogų ar tautą ' 
negalima nei pavergti, nei ritt- 
žudyti. Išeivijos literatūros pa
skirtis yra didžiai reikšminga. Į 
Pirmiausia ji reiltaliriga išerin-; 
jos jaunimui atskleisti lietuvtt-l 
ką pasauli: tautos dvasią. Jos 
polinkius, jos siekius ir t. t. Sil
vijos jaunimas tokio pobūdžio 
skaitiniu ir yra daugiausia rei-

jai. Ypač šiltai dėkojo mecena
tams, šimtus dolerių paauko
jusiems savai kultūrai puoselėti. 
Vaizdžiai aptarė novelės konkur 
so paskirtį.

Anupras Tamulynas skaitė pa
skaitą, teina: “Priešaušrio ir 
Aušros metų lietuvių literatūra“. 
Be to, paskaitininkas vaizdžiai 
aptarė novelės žanrą literatū
roje. Ši paskaita iš tikrųjų bu
vo puiki literatūrinė dovana 
šventės dalyviams, kurie skar
džiu ir ilgu plojimu padėkojo 
peskaatinirikui už jo taip rū
pestingai parengtą ir gyvai per
teiktą paskaitą. (Tenka pastebė
ti, jog ši A. Tamulyho paskaita 
Naujienų dienraštyje jau at
spausdinta birželio mėn. 18-20

į Tautos kultūros pažangos aukštas 
i lyipSj jos gyvastingumas yra stL 
Į prus faktorius paveiki ir prie- 
■| mode prieš laisvojo pasaulio ap- 
i snūdusios sąžinės politikus, pati- 
; kėjusius mažų tautų likimą žudi

kiškam Maskvos komunizmui,
i reikalaujant laisvės Lieiuvai. 
! Atseit, jei gauna laisvę laukinės 
t ar puslaukinės Afrikos tautos, 

kodėl lietuvių tauta, turinti se
ną valstybinę istoriją, turi nešti 
vergijos pančius?!

| Neginčijama tiesa; kad apiė 
' tautos ir išeivijos pasiektus kul

tūrinius laimėjimus, apie jos 
kultūros rūpesčius turi būt kuo 
plačiau kalbama ir garsinama 

. kitataučių tarpe politiniam pa
sauliui. Šis uždavinys neabėjb- 

*. liftai prikSiiso mūsų akadeihi- 
niam jaunimui. Šį uždavinį mū
sų jaunimas ir privalėtų prisi
minti-, kaip pareigą ir prievolę.

tad visi, visų šakų kultūros 
laimėjimai ir tebūnie x stiprus 
ginklas, paveikti priemonė mū
šų politiniams veiksniams, sie-

i kiantiems laisvės Lietuvai.
Ž. J.

Novelės, konkurso atrankos — 
įvertinimo aktą perskaitė Ig. 
Petrauskas, K. t. vicep. Prerm 
j uotų novelių ištraukas pasigro- 
žėtinai paskaitė: sįųdr' R* Tri 
čytė — Vytauto'Alanto, S. To- 
marienės,, st.- -Šik. Pranskevičiū- 
tė — Andriaus Norimo.

Įteiktos premijos, ir'jų me
cenatai pagerbti. Veronįkai Ja- 
siukaitieneįj?*pirmosios jipemijbs 
— 500 dol. mecenatei buvo įteik
ta puikių rožių puokštė, o ji 
pati pakartotinai apiberta šiltais 
padėkos žodžiais. Padėkota ir 
kitiems dviems mecenatams —• 
Augustinui Kapačinskui, trečio
sios premijos mecenatui. Iš Rock 
fordo bei antrosios premijos ne
žinomam X. Y. mecenatui. Z. 
Juškevičienė papasakojo apie 
mecenatą; kilmę, jo giliadvasiš- 
kumą ir jo didžiulį įnašą kul
tūrai, ypač jos meną, muziką, ar
chitektūrą. Pabrėžė, kad dabar
ties mūsiškiai mecenatai netu
ri nei dvarų nei tarnų, bet jie 
turi labai didelę meilę savo tau
tai, savai kultūrai. Visa publi
ka plojo, dėkojo mecenatams už 
jų dosnumą, skirtą savai tautinei 
kultūrai puoselėti.

Meninę šventės programą at
liko solistas Al. Brazis, būv. Me-

(Nūkelia į 3 psl.).

R.LB. Kultūros tarybos pra
vesto Novelės konkurso prehujų 
įteikimo iškilmės buvo, pilna 
šio žodžio prasme, literatūros 
derliaus ir džiaugsmo šventė. 
Buvo turininga žbdihė progra
ma, puikiai parengia, gyvai per
teikta paskaita ir aukšto meni
nio lygio vokalinė programa. Vi
sus stalus puošė pavasario gėlių 
žiedai. Nežiūrint, kad tuo pačhi 
metu Chičagoš kitose keliose sa
lėse taip pat vyko visokios pa- 

I skirties renginiai, šiame rehgi- 
■ nyje dalyvavo apie pusantro 

šimto rinktinės publikos. Ren
ginys įvyko š. m. birž. mėn. 5 d.

| Tautiniuose namuose.
Šventės į vafliniu jausmingą 

• žodį pasakė Z. Juškevičiehė. K. 
ė t. pirmininkė. Pasvėikino šven- 
» tėš dalyvius bei rašytojus, daly- 
J vąvusius Novelės konkurse. Pa- 
; dėkojo Novelės atrankos komisi

nę bei valstybinę praėltį šian
dieną turi būti patikėta imperia
listinės — kominstinės Rusijos 
globai; žiauraus mirtino likimo 
valiai? Laisvojo pasaulio poli
tikai turėtų žinoti ir jausti atsa
komybę už Rusijos vykdottių 
svetimų tautų žudymą. Tad ii 
yra. gyvas reikalas šią tiesą skėlb 

• ti ir žadinti prisnūdusių politi
kų sąžinę.

Grįžtant prie tinkamo tėrini- 
no radimo ir jo naudojimo, Ru
sijos komunistų vykdomam mū
sų tautos genocidui aptarti, dhro 
irias konkretus pasiūlytnas. Kžu 
dargi reikalas yra politinis, tai 

.šį reikalą ir privalėtų pblitifeli 
išspręsti. Tiesiogiai šiuo reikahi 
tektų pasirūpinti VLIKūi. Tas 
padaryti jam būtų lengva — 
tektų tik paskelbti šio įvykio 
aptarimo konkursą.

Šia proga tenka užgirti ir dr. 
K. Šidlausko, ALTos pirminin
ko siūlymą spaudoje: organiztto- 
ti antikomunistinį internacio
nalą ir veikti prieš Maskvos 
munistų internacionalo mėlą^: 
kad, -atseit, lietuvių tauta 
noriškai prisijungė prie Rusijos.

Šiuo reikalu dr. K.. Šidlaus
kas siūlo visoms politinėms, re
liginėms ir visoms ideologinėms 
grupėms Europos parlamentų 
išneštą Pabaltijos tautų laisves 
rezoliuciją kuo plačiau paskleis
ti pasaulyje, ieškant kontaktų 
su tolimų pasaulių valstybių 
vyriausybėmis, kaip tai: Pietų 
Amerikos, Afrikos bei dabarti- 
nios Afganistano politinį reika
lą. Reikia šių kraštų vyriausy
bes informuoti apie Lietuvių 
tautos neteisėtą pelitinę padėtį, 
apie Rusijos koinunistų vykdo
mus žiaurumūs prieš patriotus 
ir religijos išpažintojus, apie 
žmogaus laisvės teisių visišką 
suvaržymą ir nėrusiškų tautų 
rusinimą. Dr. K. Šidlauskas ši
taip siūlo pasirengti iš anksto, 
kad kai bus Pabaltijo valstybių 
laisvės reikalas įneštas į Jungti
niu tautų komitetus, tai pasaulio 
tautų atstovai jau bus informuo
ti apie Pabaltijo esamą tikrą pa
dėti ir ten mes surasime Lietu
vos laisvės užtarėjų. Ee to dr. 
K. Šidlauskas pasakė, kari VLI- 
Kas jau turi Europos parlamen
to rezoliuciją Baltijos tautų lais-

PlririiaUsia tenka pasisakyti 
dėl netikslaus ir netinkamo ter
mino naudojimo, siekiant aptar
ti komunistinės — imperialis
tinės Rusijos naudojamus žudi
kiškus metodus, skirtus sunai
kinti lietuvių tautą.

Reikia žinoti, jog rasai turi 
planą ir sištematingai siekia su
naikinti lietuvių tautą, o jos te
ritoriją prisijungti prie Rusijos 
imperijos jau nuo Jono žiaurio
jo ir Petro didžiojo laikų. Šią 
politinę tiesą turėtų žinoti kieki 
vienas lietuvis, ypač jaunimas, 
kurio ateitis ir tautos laisvini
mo uždaviniai yra prieš akis. Šią 
tiesą minint norima pasakyti, 
jog dabar mūsų vartojami ter
minai šiai politinei tiesai ir ru
sų naudojamiems žiauriems me
todams lietuvių tautą kuo grei
čiau sunaikinti nepasako šfos 
tiesos, tik daugiau pridengia ru
sų vykdomą lietuvių tautos dvi
gubą genocidą, fizinį ir dvasini 
drauge, žmonijos istorijoje yra 
dar negirdėta, kad okupantas bū
tų kada siekęs pavergti net ir 
taūtbš dvasią.

Mūsų naudojami terminai, 
kdip tai: “Birželiniai įvykiai, 
liūdnieji, skaudieji, tamsieji 
įvykiai” ir t. t. yra aiškiai ne
tikslūs, netinkami ir kaip tokie 
—atsimestini. Yra gyvas reikalas 
rasti ir naudoti tikslų ir pasto
vių tautos naikinimo aptarimą. 
Tikrumoje birželiniai įvykiai tai 
tik laiko sąvokos apybraiža; tai 
tik laiku riboto vienkartinio įvy
kio aptarimas. Patriotai lietu
viai juk ir šiandien okupanto 
persekiojami, kalinami, kanki
nami ir net žudomi psichiatrinė
se ligoninėse, tariamo jų gydy 
mo priedanga. Tai baisūs sadis
tiniai veiksmai, tik baisus žmo
nių kankinimas!

Kad apie šią Rusijos vedamą 
žudikišką politiką prieš lietu
vių tautą žinotu laisvas pasaulis, 
tai išeivijos šventa pareiga šią 
tiesą skelbti laisvajam pasauliui 
visuose politiniuose forumuose, 
mokslo įstaigose, meno pasauly
je, sporto aikštėse ir t. t. Ne tik 
skelbti, bet ir šaukte šaukti lais
vės Lietuvai! Jei laukinės ir 
puslaukinės Afrikos tautos ir 
tautelės gauna laisvę, šodėl lie
tuvių tauta, turinti seną istori-

tuvos architektūrinei statybai.
Antroji premija 250 dol. pa

skirta Sbnėi Tomarienei, už no
velę “Baltas balandis”, pasira
šyta slapyvardžiu Sofija Norku
tė. Mecenatas X. Y.

Trečioji premija 200 dol. pa
skirta Andriui Norimai, už no
velę “Miškas”, pasirašyta Gra
fo slapyvardžiu. Mecenatas — 
Augustinas Kapačinskas.

Novelės konkurso vertinimo 
komisija atrinko atsiųstas no
veles visiškai slaptu, uždaro vo
ko balsavimu, atseit, vertino tik 
patį rašinį, neatsižvelgiant į au
toriaus turimus vienokius ar ki
tokius įsitikinimus.

Novelės vertiūirric — atrankos 
komisiją sudarė: dr. V. Dalgis, 
kurį atstovavo Z. Juškevičienė, 
L. Hofmanienė; Ed. Jasiūnas, A. 
Kučys, Anp. Tamulynas. Nove
lės vertinimo komisijos posėdis 
jvyko š. m. gegužės mėn. 16 d. 
inž. E. Jasiūno bute.

Literart.os premijinis kon
kursas yra konkreti priemo
nė, įšūkis rašytojui kurtič rašy
ti. R.LB. Kultūros taryba jau yra 
paskelbusi ir pravedusi du li
teratūros konkursus — vieną 
jaunimui Maironio metų ženkle, 
kuris yra gana sžkmingai praves
tas, ir ši Novelės konkursą, Aūš. 
ros metų ženkle. Tenka šiltu 
širdies jausmu tarti, jog Nove
lės konkursas davė pasigėrėtinu 
rezultatų, pralenkė net skelbėjų 
turėtas viltis. Šio konkurso ke
liu buvo iššaukti — paskatinti 
net penki žinomi išeivijos rašy
tojai, ir jie pateikė kokursui 
penkias puikias aktualių temų ir 
aukšto literatūrinio apipavidali- 
nifho novelės. Tai iš tikrųjų, tu
rės kuo pasidžiaugti skaityto
jai, ypač jaunimas.

K. t. Novelės atrankos komisi
ja. gavusi konkursui noveles, 
buvo tikrai maloniai nustebė
ta tokiu literatūriniu laimikiu 
ir nedelsiant davė sugestiją 
Kultūros tarybai premijuoti tris! 
novėlės, ką K. t ir padarė Ži
noma, jai teko gerokai pasitemp
ti, nes reikėjo “sumedžioti” dar 
du mecenatus, kas ir pavyko pa
daryti. Tenka manyti, jog No
velės konkurso istorijoje ir bus 
toks pirmas atsitikimas, kada 
skelbtis viėrią, buVb premijuo- 
tbs nėl trys novelės.
R.LB. Kultūros Tarybos skelbto 
novelės konkurso laimėtojai

Pirfnoji premija 500 dol. pa
skirt’ Vytautui Alantai, už nO- 
v*elį “Draugo Visalpo karjera”, 
pasirašyta VėjavafdŽTO ^afy- 
vardžiu. Mecenatė 
Jasiukaitienė. Ji premiją sky
rė savo vyro, inž. Jono Jariu- 
kaičio atminimui, kuris yra daug 
nusipelnęs nepriklausomos Lie-

vės reikalu išvertęs į ispanų, 
prancūzų, vokiečių, anglų kal
bas. Atseit, viskas yra parengta-, 
ir reikia tik vykdyti.

Tai konkretus ir realus siūly
mas, konkreti priemonė reikia
mai veikti visiems Lietuvos lais
vinimo reikale. Tad dirbkime, 
kad pavergta tauta ir ateities 
kartos neturėtų ko mums prikiš
ti ar neveiklumu apkaltinti.

Jei kas norėtu plačiau susi
pažinti su dr. K. Šidlausko šiuo 
reikalu pasisakymu, gali pasi
skaityti jo straipsnį “Apie Euro
pos Parlamento rėžOliucijos pa
garsinimą” tilpusį š. m. birže
lio mėn. 7 d. Naujienų Nr. 110.

A. B.

Be to. galima drąsiai tarti, jog 
kultūros vaidmuo triūsų taįtos 

Veronikai Vergijos laiku yra stiprus gink
las prieš pavergėją, siekiantį 
mūsų tautą kuo greičiau nutau
tinti, kad greičiau ir lengviau 
ją galima nustumti į nežinią.

tire — 
mostos prenrjos ($500) meet 
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BENDRUOMENĖS VAGOSų 
(Atkelta .iš antru puslapio) 

J. Vaičiūną.
Kaip žinomą, ir pats dr. V. j 

Dargis yra Jaunime literatūros' i 
konkurso pirmosios premijos I 
mecenatas, tik jis kuklus ir apie 
save nutylėjo...

šventės programą sklandžiai 
pravedė Z. Juškevičienė.

Po oficialios programos buvo 
ir neeilinės vaišės, kurias pa
teikė ponia A. Katelienė su tal
kininkėmis, talkino ir pareng
tas vaišes atnešė: A. Vaičiulienė, 
Mikalauskienė ir fįjtos, dėkui 
joms!

Viena išradinga kulinarė bu
vo iškepusi ir atnešusi net ir 
milžiniško dydžio pyrago, bo
ba” vadinamą, kuris buvo ne tik 
gražus, bet labai skanus. Visų; 
didelė padėka peniai Aleksan-) 
drai už tokį skanėstą!

Publika, geros šventiškos nuo
taikos pagauta, dar gana ilgai 
svečiavosi prie vaišių stalų, pa-j 
vasario žiedais papuoštų ir vis j 
dėkojo rengėjams už taip ma-Į __
lonias sukurtas nuotaikas. j Ra 50 metų, kaip žuvo du Ame

rikos lietuviai — Darius ir Girė
nas,. narsieji lakūnai, Lietuvos 
garbei perskridę Atlantą. Audra

tropalitan operos solistas. Jis 
profesionaliai, išjaustai padai
navo kelias nuotaikingas lietu
viškas dainas ir poros eperų ari
jas. Publiką, sužavėta dainos 
grožiu, pakartotinai išsišaukė 
solistą dainuąti, ir jis neatsisakė. 
Už tai publika neliko jam sko
linga — atsidėkojo ilgu, džiugiu 
plojimu. Akomponavo ponia Al. 
Bružienė. Jai buvo prisegtas pui
kus gėlės žiedas. Prisegė Ange
lė Katelierrė t- viena šios šven
tęs rengėjų.

Dr. V. Dangis, RJLB. centro’ 
valdybos pirmininkas, pareiškė 
padėka šventės rengėjams ,— 
Kultūros, tarybai, ir pavardėmis 
iššaukė iškiliausios šventės sve
čius,, pasidžiaugė jų dalyvavimu 
šventėje. Buvo iššaukti šie as
menys: T. Blinštrubas— akty
vus ALTos veikėjas, dr. V. Ši- 
maitisį ’ J.. Žemaitis — vienas 
Jaunimo premijų mecenatas, dr. 
J. Danilevičienė. Šia proga dak
taras pagarbiai prisiminė ir R.LB 
mirusius pradininkus: dr. Z. Da^ 
lįilevičių,. literatą bei. žurnalistą Korespondentas į

. DARIAUS IR GIRĖNO SKRIDIMO
: ' 50 METŲ SUKAKTIS

Jonas Paukštis Bruce Neberieza

JAV R. Lietuvių Bendruome
nės vadovybė-kviečia visus gau
siai dalyvauti didži.ajaina Da
riaus-Girėno 50 metų žuvinio 
proga rengiamame' parade, ku
ris i^j’ks ;š.m. liepos mėn. 4, d.

Moterys ir mergaitės’maloniai- 
prašomos vilkėti tautiniais; dra
bužiais. P. Jono Paukščio pra
nešimu, R. LB-nės nariai ren
kasi tarp 12 ir 12:30 vai. 69-tos 
(Lithuanian Plaza Ct.) ir Arte-

DARIAUS IR GIRĖNO SKRIDIMUI 
PENKIASDEŠIMT METŲ

Darius ir Girėnas narsūs"vyrai buvo, 
Perskridę Atlantą, Vokietijoj žuvo.

(Lietuvių liaudies daina)
Atmušė sparnelius į sausą eglelę bethe, N. J. Į Cfiicagą persikėlė 

Liepos mėnesio 17 dieną suei-

sian gatvių susikirtime.
Dar kartą vadovybė kreipiasi 

į visus narius, kviesdama kuo 
gausiau dalyvauti.

Pagerbkime mūsų didvyrius, 
išgarsinusius Lietuvos vardą.

Dėl informacijų prašome 
skambinti: 434-4645 ir 434-3713.

RLB Centro Valdyba

1948 — JAV Bell laboratori
jos sukonstruotas pirmasis tran- 
sistorius.

ir jie “atmušė sparnelius i sausą 
eglelę” — žuvo Į Soldino miške.

Jų drąsų žygį\ir tragišką žu
vimą paminėjo pšasąųlįo spauda, 
o Lietuva gedėjo savo didvyrių, 
{iškilmingai juos .. palaidojo, jų 
vardus įrašė Į Lietuvos istoriją 
ir i visu lietuviu širdis. Jie ir; 
Šiandien yra gyvi savo tautai, 
jie ir šiandien yra drąsumo, 
ryžto ir aukos pavyzdys. Ypač

į jie svarbūs Amerikos lietuviam, 
nes jie iš čia skrido Į Lietuvą, 
kad Lietuvą išgarsintų, jai pa
dėtų. Jie tartum sako visiems 

J Amerikos lietuviam, kad reikia 
atsigręžti veidu i Lietuvą ir jai 
visokeriopai padėti.
A
Stepas Darius —■ -iš Lietuvos i 
Ameriką, iš Amerikos į Lietuvą

Šio žygio sumąnytpjas ir va
das buvo Stepas Darius. Jis 
gimė 1896 m. sausio 8 Rubiškės 
vienkiemy, Kvėdarnos valsčiuje, 
Tauragės apskrityje. Tėvai buvo 
kaimiečiai, atsikėlę į Žemaitiją. 
Tėvas turėjo dvigubą, pavardę- 
Jonas - Romualdas - Jucevičius -; 
Parašius. Motina buvo Augusti
na Vaišvilaitė. Tėvas mirė 1905, 
motina ištekėjo už Kazio Degu
čio.

Jie 1907 gruodžio 15 ir atvyko 
į Ameriką. Pradžioje sustojo 
Newarke, N. J., paskui Eliza-

imi sukiojosi ir Stepas, bu- 
net tos krautuvės pasiunti-

Būdamas kariuomenėje ir 
laukdamas laivo . į Prancūziją, I 
New Yorke 'jis matė kariškus 
lėktuvus. Ir jam labai patiko 
;uos sekti, kaip jie nardo padan
gėse. x

Baigęs karo mokyklą,- būda
mas pėstirinkų leitenantas, jis 
pateko į aviacijos kursus. Ir jau
1922 spalio 12 pats vienas skrai
dė viršum Kauno. Jis tada buvO 
16 metų.

Stepas Darius buvo uolus pa
triotas, rūpinosi visais tautos 
reikalais. 1922 pasiprašė atosto
gų iš kariuomenės ir tada išvy; 
ko į Klaipėdą sukilimo organi
zuoti. Veikė sukilėlių štabe, or
ganizavo šaulių talką, buvo su
kilėlių batalijono vado padėjė
ju. Klaipėda buvo išvaduota
1923 sausio 15. Šiame žygyje 
aktyviai dalyvavo Stepas Darius. 
Buvo štabo karininkas ypatin
giem reikalam, vyko derėtis į 
anglų karo laivą.

Iš sukilėlių armijos jis buvo 
paleistas 1923 vasario 12. Tada 
jis grįžo į Kauną, į aviacijos da
linį.
Stepas Darius buvo ir didelis 
sportininkas. Jis i Lietuvą atne
šė naują amerikietišką sportą. 
Jis suorganizavo Lietuvos Fizi
nio Lavinimo Sąjungą, trumpai- 
vadinamą LFLS, rengė sporto 
šventes, mokė ir treniravo spor
tininkus. Jis parašė dvi knygu
tes: Kaip žaisti beisbolą. Kaip 
žaisti krepšini. Beisbolas Lietu
voje neprigijo, bet .■prigijo krep
šinis. Vėliau jis; pasidarė: net 
tautiniu žaidimu, Lietuva buvo 
net Europos meisterfe.'Wj: ?

Prigijo ir europietiškaš'fūtbo- 
las. Jį žaidė Stepas Darius,;ii 
organizavo, buvo komandos var
tininkas. Organizavo irlcivilinės

:90S' ir ten pastoviai gyveno.
Amerikoje Jacevičiai sulietu

vino ir. sutrumpino savo pavar
dę, pasivadino Juciais, o Stepas 
pasiliko Darašius. 1917 ir jis su
iro npi no savo pavardę — pasi
vadino Darius.

Stepas mokėsi Chicagoje, bai
gė technikos aukštesniąją mo
kyklą. Buvo uolus sportininkas, 
raHė beisbolą, krepšinį, futbolą:

Pirmojo pasdulinio karo me
tu 1917 savanoriu stojo į Ameri- 
koy kariuomenę. (Tada jis ir sut 
-rumpino savo pavardę). Daly^ 
vavo kautynėse Prancūzijoje' 
buvo sužeistas, apdovanotas 
dviem karo medaliais.

Iš kariuomenės .grižo 1919 ir 
ėmė organizuoti lietuvius ka
rius. Tikėjosi, kad jie galės vyk
ti ir padėti Lietuvai, kuri jau 
buvo paskelbusi nepriklausomy- aviacijos klubus, 
bę. Organizuotai jiems vykti ne., 
leido. Tada Stepas Darius su bū
reliu Amerikos-lietuvių išvyko'
Į Lietuvą ir ją pasiekė 1920 lie- cijos kapitonas. Papfašė^^I

Grįžta i Ameriką-

'O LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ii mokai; 
1554 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vinti 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos n netraukomi* t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. RCkitelės ir A. Vara-

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytoje* Ir ta 
Kalų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairn 
Iventes bei ją istoriją ir. eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais durim enlmfr 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kamuoja |2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&ly 
tas Tuoxo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne tanas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hta 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių Enygs

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamatank 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienais 
lietuviui. Leidinys fflustruotu nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadintas Vi jų vertiniai J vokiečių kalbą. E&Sal 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių iemėūpls. Kaina M

« LAUKIS L1M1, rašytojo* Petronėlė Orintaitėi attf 
mtntaal Ir mintys apie asmenis Ir vietas nepril. Lietuvoje Ir pir 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu/ 
bet kainuoja tik |3. , - ' ’■ *

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptu 
U* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje"; tik » 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir pos 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise* 
Knyga y'a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

V lATTKNtS NOVELtS, M. Menko kūryba, I. Valai®

I St, CHtftgą

Įėjime sušaudė).
šie abu jauni karininkai Pa

ryžiuje pergyveno vieną pasau
linį aviacijos įvykį: 1927 gegu
žės 21 Paryžiuje nusileido ame
rikietis l akūnas Charles Lind
bergh. Jis vienas pats iš New 
Yorko perskrido Atlantą ir nu-, 
silcido Paryžiuje. , ,

Minia jį sutiko su didžiausiu 
entuziazmu- Kapitoną Stepą 
Darių sujaudino šis žygis. Jau 
lėktuvo motoras toks galingas, 
kad galima nuskristi taip toli — 
iš New Yorko į Paryžių.

Tada, 1927 gegužės 21, jam ir

tuo žygiu Įš^Įsinti jauną Lietu
vos valstybę. Toks žygis labai 
suartins dvi j© tėvynes —- Ame
riką ir Lietuvą.

Stepas tuoj iškeliavo i Ameri
ką ir čia pradėjo rengtis savo 
žygiui — skridimui per Atlantą.

Vienai kino bendrovei skubiai 
reikėjo pervežti iš Chicagos į 
Montrealį pagamintus jų filmus. 
Pasamdė Darių. Ir jis atliko isto
rinę kelionę — greičiausiai per
gabeno siuntinį iš Chicagos Į 
Montrealį. Tai buvo 1927 liepos 
4. Ji aprašė Mbritrealio laikraš
čiai pirmame puslapyje, nufil
mavo ir parodė kino ekrane. 
Darius pats matė ekrane.

Gi tų pačių 1921 liepos 20 jis 
atliko; kitą istorinį ■ žygį v— iš 
Chicagos. atskrido į New Yorką. 
Tai buvo pirmas lietuvis, atke
liavęs taip greitai padangių ke
liais iš Chicagos i New Yorką.

Pradžioje atrodė, kad bus 
lengva suorganizuoti žygį per 
Atlantą.. Dabar jisj-pamatė, kąd 
reikia išmokti .tokios'navigaci
jos, kad- galėtum lėktuvą vai
ruoti ir tiksliai jį nuvesti į nori
mą vietą. . • ? jį-:

1928 jis paprašė, kad Lietu 
vos karo aviacija jį paleistų į 
atsargą, nes jis d'ai’ norėjo pi 
silikti Amerikoje ir patobulint, 
savo skraidymą. Čia jis Įsitrau
kė Į komercinį skraidymą,, ve-. 
žiojo muzikantus, fotografus, ke-’ 
Leivius, buvo aerodromo instruk
torius, mokė kitus skraidyti.

1929 pasireiškė džiovus liga,;
ir jis turėjo gydytis. .TriąižieV 
mas praleido šiltame klimate; 
1932 daktarai pasakė, kad džio
va nugalėta. Dabar Dariūs piD 
na i atsidėjo organizuoti savo 
žygi.'r ; ■ r; ' • h

Ieškojo kelionės draugo. Ir j f 
suradpi 1.932 jis atvyko į Drau-- 
go dienraščio redakciją Chica-Į 
goję ir pranešė, kad turi kelio-’ 
nės draugą Stasį Girėną. j

Kas tas Stasys Girėnas?
•< »

To draugo pavardė buvo Staė 
sys Girskis. Pradėjus organizuoJ 
ti skridimą į Lietuvą, jis pasi-’ 
vadino Girėnu, — susilietuvinoį

Jis buvo gimęs 1893 spalio 42 
buvo trejais metais vyresnis uf 
Darių. Buvo gimęs Vytogaloš 

. kaime, Kaltinėnų valsčiuje, Raį 
šeinių apskrityje. •’ Taip pat žer 

(maitis. Jaunystėje-neteko abieji| 
tėvų. Likęs našlaičiu, vargo ię 
skurdo. 1910 metais su brolitl 
Petru iškeliavo į Ameriką, kur 
nuo' 1900 gyveno vyresnysis bro
lis Jonas • .7 -,;Į '

Įsikūrė Chicagoje. Išmoko val
dyti spausdinimo mašiną ir dir
bo įvairiose spaustuvėse. Mė
go greitai važinėti, pirma pirko 
dviratį, paskui motociklą, aūto- 

.mobilį ir — lėktuvą.
, (Bus-daugiau)

f 1946 —’JAV išrasta elektrine 
skaičiaviino mašina.

pos 27. Tuoj įstojo Į Lietuvos 
kariuomenę. Pradžioje dirbo ge
neralinio štabo žvalgybos skyrių; 
į e, paskui įstojo į karo mokyki 
lą ir ją baigė 1921 gruodžio 18.

Tuo metu Stepui išsipildė se
na svajonė —išmokti skraidyti. 
.’■Stepas nuo pat jaunystės no* 
rėjb būti lakūnu. Būdamas 15 
metų jaunuolis, Chicagoje matė 
lėktuvų išradėjus brolius Wrigh- 
tus, matė, kaip jie mėgina. sa
vo naujus lėktuvus. Broliai tu
rėjo ir savo krautuvę, kur par
davinėjo lėktuvų modelius, lėk-,
tuvų paveikslus. Toj .krautuvėj'' rius, Lietuvos karo aviacijos va

das, generolas. Bolševikai jį no
rėjo priversti jiems tarnauti, bet 
jis atsisakė. Tada jį Maskvos ka-
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Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

ti į Ameriką giminių:aplankyti-..
1927 metais gegužės 4 drau

gai karininkai jį palydėjo į Kau_ 
no geležinkelio stotį- Jis važia
vo į Paryžių, o iš ten jau keliavo 
į Ameriką. Stotyje Stepas juo
kaudamas pasakė:

— Parskrisiu lėktuvu. ■
Stepas atvyko į Paryžių ir ten, 

sutiko savo draugą karininkę 
Antaną Gustaitį. Jis čia studi
javo aukštojoje aviacijos mo
kykloje. (Tas pats Gustaitis vė
liau buvo lėktuvų konstrukto-|
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Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus,1 . 
jie Jums, mielai ’ pagelbės* į SLA įsirašyti? .’v

’ Galite'kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
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50 metų studijavęs, kaip

§ PRAEITIES ŪKANŲ

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį- lietuvius 
(r lietuvių kalbą. «Es mokės! kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.
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Jis mėgo piešti paveikslus. Čepas išaiškino, kad Putlia - 
net paveikslų parodoje dalyvavo.

Rygoje Putna turėjo progos susipažinti su lietuviais, 
nepatenkintais caro valdžia. Jis buvo net iš mokyklos 
pašalintas už draugavimą su nepatikimais žmonėmis. 
Kitas jo vietoj būtų bėgęs į Angliją, kur tuo metu jau 
buvo didokas skaičius pabėgusių lietuvių. Bet Putnos 
Anglija ar Vokietija netraukė. Jį pašaukė caro kariuo
menėn, tai ten jis ir nuėjo. Kiek pasimokęs, gavo pra- 
porčiko laipsnį, o kai buvo pasiųstas į frontą, tai gavo 
teisę valdyti visą batalioną. Kariuomenėje jis greitai 
pakilo. Turėjo strateginių gabumų ir buvo drąsus. Buvo 
prisiekęs ištikimybę carui, bet greitai persimetė prieš 
carą.

Kada Leninas Tuchačevskį įpareigojo organizuoti 
ekspediciją į vakarus, tai savo štabo viršininku Tucha- 
čevskis pasirinko Putną. Jis buvo geras kalbėtojas, kaip, 
ir Tuchačevskis. Galėjo įtikinti abejojančius karius per
eiti į Raudonąją armiją ir žygiuoti į Vakarus, kad pa

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven 
tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1730 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 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 vai.

Leido priminti Vytautą Putną
Praeitą savaitę atėjusiame Gimtajame Krašte yra 

Įdomus Ričardo Čepo rašinėlis apie Vytautą Putną. Ilgus 
metus apie Putną buvo uždrausta užsiminti, bet Vaclovas 
Reimeris leido naujai pradėjusiam kilti “istorikui” Čepui 
atspausdinti “studiją” apie Amerikos lietuviams girdėtą, 
o gal kai kuriems ir pažįstamą Vytautą Putną.

Jeigu Putna būtų gyvas, tai jam neseniai būtų suėję 
CO metų. Jis mėgo eilėraščius raš&iėti, bandė plėsti, kartu 
su Amerikoje gyvenusių A- Šileika'ėjo Į. tą pačią Rygos 
meno mokyklą, tai ■Ąpie’rįkoje;.galėtU..būti) Putną pažinu
sių žmonių. ,

Jonas Jokubonis, artėjantis prie 90 metų, neseniai 
nurodė, kad V. Cibulskis apstatė mūsų pasakėčių rinkė
jus, ir prirašė niekų apie lietuvius karius, su raganom 
dirbti išėjusius. Lietuvis nušovė ne raganą, bet Švedijos 
karalaitę, švedų karo žvalgybos tarnautoją, padėjusią 
prie Rygos vartų sustabdyti rusų kariuomenės dalinį 
pasišokusią sustabdyti caro karius, pasiryžusius užimti 
Rygą. Lietuvos karys nušovė švedų karalaitę, o jam šve
dai nukirto galvą. Jai pastatė marmurinį paminklą, žiū
rintį į Švediją, o jam pastatė Senąją bažnyčią dešinėje 
Dunguvos pusėje.

Ričardas Čepas, matyt, yra darbštus vyras. Jis pra
leido ilgas valandas, kol peržiūrėjo V. Putną liečiančius 
dokumentus. Daugiau laiko, žinoma, jis praleido, kol 
gavo leidimą pačiupinėti.

Vytautas Putna gimė 1893 metais Lietuvoje, Molėtų 
vis., Mockonių kaime. Buvo neturtingų Lietuvos ūkinin
kų sūnus. Lietuviai ūkininkai žinojo, kad vaikus reikia 
leisti Į mokyklą, jeigu nori, kad jiems būtų lengviau gy
venti ir kad senatvėje jie galėtų padėti tėvams.

Tėvai leido jauną Vytautą į mokyklą.. Jeigu tėvai 
parinko sūnui Vytauto vardą, tai yra pagrindo manyti, 
kad jie buvo girdėję apie Lietuvos praeitį ir žinojo kuni
gaikščio ar karaliaus Vytauto vardą ir svarbą lietuviš
kame gyvenime. Rygoje Vytautas įstojo į dailės mokyklą.

siektų Vokietijos pramonės centrus.
Tuchačevskio vadovaujamos armijos pasiekė Vrslą. 

Putna savo štabą įkūrė dešiniajame Vislus krante prie 
Svideriu. Jie laukė Stalinu su armijomis iš Vengrijos-, bet 
tos armijos Lenkijos nepasiekė. Tuchačevskis, neturėda
mas pakankamai karių, pačios Varšuvos nepuolė, tuo 
tarpu Vakarų sąjungininkai, patyrę rusų planus ir norą 
įsigalėti Ruhro krašte, iš Varšuvos puolė kitoj Vislos 
pusėj stovėjusius raudonarųiiečius.

Tuchačevskis, grįžęs į Maskvą, Leninui žodžiu pa- : 
pasakojo apie žygio į Vakarus nepasisekimą, tuo tarpu 
štabo viršininkas Vytautas Putna raštu Leninui parašė, 
skaitmenis ir pažadus sudėjo, kodėl teko bėgti nuo Vislos 
iki Minsko balų. Stalinas šito skundo maršalui Tucha- 
čevskiui dovanoti negalėjo. Jis čekistų buvo suimtas ir 
nušautas traukinyje, pakeliui į Maskvą. 0 kai Lenino 
dokumentuose buvo surastas ir gen. Putnos pranešimas, ■ 
atėjoir jo eilė. .... . ; .- ! ;/ -.į

’ . ■ 1 • * r ■ i j' ’ ' • L , * - į

' Gęn. Putna buvo sušaudytas liepos. 11 dieną Mask
voje, lygiai prieš 45 metus. Apie visus Sovietų Sąj.uhgbjė i 
sušaudytuosius buvo rašytai Kada Nikita Churęčioyas 
komunistų partijos centro komitetui išdėstė dalį Stalino: 
sauvalės, beveik visi sušaudytieji buvo reabilituoti. Buvo 
paskelbtos suėmimo ir nužudymo aplinkybės, tuo tarpu 
apie Vytautą Putną iki šio mėto, nieko nepasakyta. Jis 
buvo pripažintas nekaltu, paskelbta nužudymo diena, 
bet nepaskelbtos mirties aplinkybės. Nežinia^ ar jis buvo 
sušaudytas be teismo, ar jis buvo nuvežtas į čekistų va
dovybės teismą, ar jis buvo jų apklausinėtas, ar nužu
dytas kitomis aplinkybėmis.

Mes žinome, kad žinios apie gen. Pūtuos nužudymą 
jo neprikelk. Bet lietuviams norėtųsi žinoti,, kodėl- apie 
rusų nužudymą aplinkybės paskelbtos, o rusams labai 
ištikimai tarnavusiam Vytautui Putliai iki šio meto ne
leidžiama mirties aplinkybių paskelbti? Manome; kad vi
siems lietuviams įdomu patirtų kodėl, ir kaip rusų buvo 
nužudytas Vytautas Putna. Tai įdomu ne tik daugumai- 
lietuvių; bet būtų įdomu sužinoti ir lietuviams komunis
tams. Partija iš savo narių reikalauja didėlio pasišven
timo ir pasiaukojimo. Putna metė į šalį poeziją, kurią jii- 
mėgo, padėjo į šalį dailę, kuria domėjosi ir rodė gabiimų. 
Jis buvo gabus strategas. Jeigu nebūtų likęs, tai Tucha
čevskis jo būtų nepaėmęs tokio didėlio žygio Štabo virŠi-
ninko pareigoms. Tuchačevskis Įsakinėjo divizijų vadams?, 
tuo tarpu gen. Putna turėjo žiūrėti. kad tos divizijos tu
rėtų maisto, kad galėtų reikalinga kryptimi riedėti, kad

P. STRAVINSKAS tuvos administracijai, ūkiui, so-

Laisvinimo klausimais (2)

VLIKO ĮSIPAREIGOJIMAI 
IR MŪSŲ UŽDAVINIAI

vykdytojas, VLIKas savo 1944. konsulatais (9 str.);
II. 16 d. deklaracija įsiparei
goja:

1> laikui artėjąs, sudaryti (ko- str.);
aUciniu pagrindu, politinių gru- i pakeitimus (5 ir 6 str.) ir pan. 
pių susitarimu) Respublikos vy- Davusios tuos įsipareigojimus- 
riausybę (deki. 4 str.); politinės grupės turėtų jų ir lai-

2) demokratinę Lietuvos vals- j kytis.
Prisistatydamas tautai, kaip Anie VLIKo deklaraciniai įsi-, 

jos politinės minties reiškėjas ir pareigojimai yra kartu ir mūsų 
tybės santvarką suderinti su pla vybe (kovoti dėl Lietuvos lais- 
čiųjų, tautbs. sluoksnių interesais j vės). Antraip gi būtų Bepras-i 
ii? bendromis pokario.-sąlygomis- mybė ryžtis ir įsipareigoti tam, 

' stri) ; ; : , I ko jis negali išgalėti padarytį
; 3) reformuoti pagal demokra

tinius rinkimų principus Resp. 
Ptezid^ito ir Seitoo rinkimų 

' tatymuš’.Ų^ ^rj; ■. ?
4) jo vadovaujamoje kovoje 

dėl Lietuvos laišvčš, taip pat ir 
kituose darbuose vykdyti kopla
čiausią visuomenės konsolidaci
ją, taip pat lyginti politinių gru
pių tarpusavio nesutarimus (7

užsie.7) bendradarbiauti su
nio, ypač Amerikos lietuviais (9

cialiniam gyvenimui,teisingumo 
ir švietimo darbui tvarkyti (10 
str.).

8) bendradarbiauti su viso
mis tautų apsiprendimo laisvę 
ir Lietuvos nepriklausomybę 
pripažįstančiomis tautomis (9 
visų įsiparegiojimai, nes gi VLI
Kas kalba ir veikia, kaip minė
jome, ne vien savo vardu, o vi
sos mūsų valstybinės tautos.

Todėl ir mes visi turime žiū
rėti, kuo galime VLIKui padėti,

Pirmiausia, tenka pastebėti,, 
kad šiais savo įsipareigojimais 
VLIKas pasireiškia tuor kuo jis 
prisistatė tautai savo deklaraci
jos įvado žodžiais — tai 
atstovybe ir jos politine

tautos' 
vade

9) kultūrinei ir ūkinei tautos 
pažangai paspartinti ir valsty
bės gyvenimui veikiau į norma-

5) remti Lietuvos kariuome
nės atkūrimą (8 str.);

6) palaikyti glaudžius ryšius
su Lietuvos pasiuntinybėmis irti medžiagą išlaisvintosios Liė-

Vytauto Putnu pareigos buvo svarbesnės, negu paties 
Tuchaeevsldo.

Jeigu Ričardas Čepas nebūtų priėjęs prie gėn. Putną 
liečiančių, dokumentų, tai jis būtų nepajėgęs prisiminti 
Putną ir paminėti kelis svarbesnius jo darbus. Čepu par
tijos centras pasitiki. Bet mes nežinome, kaip toli tas 
pasitikėjimas eina. Gali pasitikėti duomenimis apie Put
ną įdomesniems gyvenimo bruožams, bet jam gali būti 
uždrausta pažiūrėti į teismą ir mirties sprendimą.

Jeigu Vacys Reimeris leido Čepui prisiminti Putną, 
tai jis galėtų, mirties sukakties proga, leisti tam pačiam

turėtų reikalingų šaudmenų ir pasiryžimo žengti pirmyn, gali rašyti.

Čepui papasakoti apie Putnos mirties aplinkybes. Jeigu 
Čepas to dar negalėtų pasakyti, tai bent Gimtajame 
Krašte pasakytų, kad tuo klausimu tuo tarpu dar ne-

įsipareigojimus, paieškokime sa
vo vietos ir uždavinių. Pažadin
kime savo valią1 ^Jėnts--. ūždavi-

j’ 'ri h
‘ A ' - 9 ' *

'e I) Kad ir kdip sunku atstaty

tuvos

Sie-

tvarką, studjūokimė modernių
jų užsienio (demokratinių valsty
bių! pvz., Vakarų Vokietijos ir

li ei kūrybai gi reikia idėjų, in
telektualinio pajėgumo.

3) Studijuokime ir demokrati
nių rinkimų sistemas, kuriose

valia.■Radę svetimuose ką gero, 
užsifiksuokime ir- būkime pasi- 

• ruošę pritaikyti laisvoje Lietu
voje.

4) Ugdykime savo tarpe vie
nybę. VLIKo žodžiais tariant, 
“koplačiausią visuomenės kon
solidaciją”, nes suskilę ir susi- 
niovę gi negalėsime jokio bend
ro darbo dirbti.

1943 — JAV pastatytas pir
masis pasaulyje operatyvu^
branduolinis reaktorius.

V. P. ULUNTAITIS

ILGAMETĖS LIETUVIŲ 
NEGEROVĖS

(Tęsinys)
Gi kovojant su okupantais, prie Baltojo Žirgo būk 
tai tęsinio, pasivadinusio “Fronto Bičiuliais” pri
sidėjo Įvairių pakraipų bei pažiūrų lietuviai, kurie 
ir dabar Fr. Bičiulių skverno tebesilaiko.)

Visuomenininkas, žurnalistas ir teisininkas 
Petras Stravinskas, knygoje “Ir Šviesa, ’tie
sa” šiais klausimais štai kaip pasisako:

“VLIK, būdamas teisine atstovybe, turėtų 
būti savo veikloje savarankus ir nepasiduoti jo
kioms Įtakoms iš šalies, ypač dabartiniams 
Bendruomenės vadams* kurie, būdami patys 
pasimetę ir privedę Bendruomenę prie bank
roto, siekia ir VLIK padaryti tokiu, nustumti 
jį nuo tvirtų teisinių pagrindų ir privesti prie 
likvidacijos”.

O kas liečia Lietuvių Bendruomenę, tai tei
sininkas Stravinskas liudija:

“JA VLB Vyriausieji organai — jos Tary
ba ir Valdyba — šiandie yra labai kontrover
siniai: Taryba išrinkta suklastotais rinkimais. 
’’’ to neteisėta, o Valdyba negalioja, dėl to, 
kad sudaryta tos neteisėtos Tarybos valiok pa
reiškimu.

JAV LB '.’idurio Vakarų Apygardos Val
dyba ir Kontro'ės Komisija yra neteisėtos, nes 

jų išrinkime dalyvavo JAV LB Garbės Teismo 
neteisėtomis pripažintų apylinkių (Marquette 
Parko ir Cicero) neva pirmininkai ir kiti at
stovai (neva pagal JAV LB įst. 64 ir 65 str. 
tvarką), o, be to, Į tos Apygardos suvažiavimą, 
rinkusį Apygardos Valdybą ir Kontrolės Ko
misiją, neprileisti teisėtų Apylinkių pirminin
kai bei jų išrinkti atstovai”.

(Skaityti dar: Dr. Zenonas Danilevičius, 
“JAV reorganizacinės Lietuvių Bendruomenės 
vaidmuo dabarties laisvinimo veiksnių situacijo
je”, Čikaga. 1980 m.; Antanas PFeškys, “BALFo, 
ALTos ir VLIKo niekinimas”, Čikaga, 1981 m.; 
Antanas Kučys, “Vienybė idėjų konfliktuose”, 
Čikaga, 1981 m.; dipl. ekon. Ignas Petrauskas, 
“Mintys, Tautos šventės minėjimo proga”, Čika
ga, 1982 m. Visi — JAV Reg. Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Tarybos leidiniai. Tik Ant. Plei
kio kūrinys atspausdintas Čikagoje veikiančio 
Spaudos klubo.)

B) Lietuvių tautos auklėtoja J. Vaičiūnienė, 
turėdama dėmesyje dr. Girniaus minimus opozi
cionierius ir revoliucionierius, jų darbelius ir el
gesį, nesibijodama paniekos, atvirai rašo:

“Svetimieji amžiais perdaug sutrumpino 
lietuvių tautinę mąstyseną ir apkarpė tautybės 
žydėjimo plotus... Lietuviškų šovinistų'dieną 
su žiburiu neužtiksi, o tarptautininkų - inter
nacionalistų ir antilietuviškų šovinistų nei ieš
koti nereikia...” (Naujienos, 1965 m. vasario 
mėn. 16 d.).

Gi mokytoja ir pedagogė M. šnarienė tuo 
klausimu štai ką sako:

“Juo daugiau mūsų išeivijoj iškyla tauti
nio bankroto atvejų, tuo daugiau išlenda į 
priešakį vadinamų “vertybių perkainojimo” 
biržos agentų... Tie mūsiškiai, kurie jau se
niai nekantravo savo lietuviškame kailyje, stvė
rėsi tos “plačių horizontų” išeities, kaip skęs
tančio šiaudo. Dabar jau visai aiškiai pragydo: 
esą, ir mums to patriotizmo perdaug... Juk 
taip St. Šalkauskis Lietuvoj mokė, tad perdė
tas patriotizmas negeras ir todėl reikia jį su
derinti su bendrais žmonijos idealais. Bendri 
žmonijos idealai yra ir bendras visos žmonijos 
reikalas, bet mūsų idealai yra išimtinai tik mū
sų reikalas ir niekas kitas be mūsų tais reika
lais nesirūpins. Jei kiti savo patriotizmą Ir na
cionalizmą būtų taikę vfeo pasaulio idealams, 
kaip mokė St. Šalkauskis* be abejonės, ir mums 
būtų tekę kas nors iš to visuotinio geraširdiš
kumo aruodo. Niekad, nei praeityje, nei dabar 
nesame pajutę, kad tas “visas pasaulis” savo 
patriotizmu mums būtų palankus...

Aei patriotizmas dar laikomas tėvynės 
meilė, tai kiekvienas taiko ją savo tėvynei. Jos 
niekas kitiems nedaima ir neskolina, o mums 
jos niekuomet nebuvo perdaug. Ypač dabar, kai 
pajutom meilės išblėsimą savo kraštui, kai stvė- 
rėmės giahronėti viką pasaulį. Ir tai tuo metu, 
kai visa Lietuva krauju yra pasruvusi, kai 
trečdalis tautiečių yra išnaikinta ir vis dar te-

■benaikinama...” (M. šnarienė, “Quo Vadis?”). 
♦ »

Kad lietuvių tauta, Į “šventuosius” pakelto 
prof. dr. St. Šalkauskio “tezėmis” tariant, neturi 
savosios kultūros, kad ji amorfiškume yra pa- 
skenudsi (atseit, yra nesusitupėjusi ir atsilikusi), 
kad ji nesveiku šovinizmu, o pagal šalkauskinin- 
ką kun. St Ylą net neopagoniškumu ir laicizmu 
reiškiasi, tai ne naujiena. Tokias ir panašias lie
tuvių tautą žeminančias “tezes” jau anais seno
vės laikais skelbė visi okupantai: niekino ją di
džiulius Lietuvos plotus pasigrobę Vatikano at
siųstieji kryžiuočiai ir jų vietą užėmę vokiečiai, 
niekino ir tebeniekina ją subolsevikėję rusai, len- 
kai.\Tai liudija mums Vilniaus universiteto auk
lėtinis istorikas Simanas Daukantas (1793-1864) 
savo raštais ir istoriniu veikalu “Būdas senovės 
— lietuvių, kalnėnų ir žemaičių”. Apie tai Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos kampelyje rašoma:

“Kartą prof. Marzyrrski’s apie Lietuvą taip 
išsitarė:

— Lenkų romantikai, kurie savo raštuose 
mėgina idealizuoti Lietuvą, niekuomet ne
įstengs būti tikri istorikai ir neįrodys, kad lie
tuviai buvo idealūs žmones ir kūrė savo didingą 
istoriją. Be Lenkijos, lietuviai buvo tik plėšrūs 
užpuolikai, Europos siaubas.

Viši tylėjo. Simahas- Daukantas nega
lėjo tokių nesąmonių profesoriui dovanoti: x

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

tokiu adresu:
Naajiei-oe, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

1MIMIMM

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

W«6tchMter Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim RtL, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir ku antrą šeštadienį 8—2 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-3553 
Service 855-4504, P««b 04052

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

SPiClALYBt: AKIŲ LIGO8 

S907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarusį.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2418 W. 71«t St T»L 737-5149

Tikrina a Iria Pritaiko a kinin#

s„ ir “contact lense/’,

FLOBIDA
‘ ■ ». —

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų įy šlapumo 

taką chirurgui.
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 337Ii 
Tel. (813) 321-420<

4* 1 1 "“

ŠOPHIE BARČUS

KAIP IR MELAGIŲ 
KONTESTAS

Keliautojas lordas Lonsdale 
papasakojo vienoj sueigoj kaip 
jis, tyrinėdamas Aziją, užtiko 
ten suakmenėjusį mišką, kuria
me suakmenėjusių medžių tar
pe matė suakmenėjusius liūtus, 
meškas ir dramblius.

Girdėjęs jį amerikietis per
traukė:

— Tai niekis! Pas mus Texas 
taip pat yra suakmenėjęs miš
kas, kur apie suakmenėjusius
medžius skraido suakmenėję 
paukščiai.

— Bet tai negalimas daiktas!
— atsiliepė anglas keliautojas.
— Tai būtų priešinga gamtos 
įstatymams!

— O, gamtos įstatymai! Tai 
svarbus dalykas, bet pas mus 
jie irgi yra suakmenėję!

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S 11 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 

ValandoK utnd. 1—4 popiet 
ketrirted. 5—7 vaL rsk. 
Oti*e tclefosM: 774-2888, 

Bešdescilee MM.: 448-5541

a Sovietų spauda giriasi, jog 
aplink Maskvą valstiečiai dirbą 
laukuose 24 valandas į parą, pa
sinaudodami tuo, kad naktys 
yra trumpos ir šviesos. Senes
niais laikais Lietuvoje nakties 
metu ilsėdavosi ne tik žmonės, 
bet ir jaučiai arba arkliai.

* s '

3 Visų medžių karalius, prieš 
kuri ir lietuviu šakuoti ąžuolai 
atrodo tik nykštukai, auga Se
quoia National Parke, Kalifor
nijoje. Jis vadinamas “General 
Sherman”. Jį nukirtus ir su- 
piausčius, gautumėm 1,700 tonų 
arba 3,454,000 svarų malkų.

KNOW YOUR HEART
PERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidime! — Pilni apdriskę

ŽEMA KAINA
Priimam Master Chxr*c 

ir VISA korteles.
X. ŽERkNAS. TeL 925-8G48

■ . - — >

_ MOVING
Apdrausta, perkraustyma?

ii Įvairi y atstwny.
ANTANAS VILIMAS

TeL 374-1882 arba 8744994
-

RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Seitadieniaii Ir sekmaliaoiajj 
nuo 8:30 iki 9:20 v«L ryta 

WOPA - 1499 AM 
tnnxliuojamoc g rnucę tfudijM* 

Marqmtte Park*.

Ved*|a — Aldona Daufcw 
T*Mj 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40829

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDŽIONYTI

Proframoa Y*d*|a

Eaadien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 raL vakaro- 

Viaoc laidoc ii WCEV rtotia*. 
banga 1450 AM.

St. Petersburg. Fbu, 12:30 vai. p.p. 
U WTIS atotiea, U10 AM banga.

2644 W. 71*t SUimH

Tėl. — 523-3572

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.

Chicago, Ulindta 60628 
Tekt 773-8374

- ---------------

Chocolated or pills, Ex-Lax is* 
“The Overnight Wonder''

Read labd and follow 
direct ions.
€ Ex Lax. Inc . N82

Tolumoje matyti Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia

50 metų nuo Dariaus ir Girėno laidotuvių
19j3 m. liepos 15 d. sukanku! Tai liudija lėktuvo išverstos ke- 

. t-a „• _ • i* -c- ■i-Lt  

žuvusiųjų didvyrių dvasia tegy
veno.

Visa lietuvių tauta su didžiau
siu nekantrumu laukė didvyrių 
kūnus atvežant iš Vokietijos. 
Kai tik buvo gautas pranešimas 
iš Štetino aerodromo, kad lakū
nų palaikai yra transportuojami 
į Lietuvą, tuojau tūkstantinės 
minios žmonių suplaukė į Kau
no aerodromą. Prie įėjimo buvo 
pastatyti vartai, o prie jų iškel
tos lietuvių tautinė ir JAV vė
liavos. Pačiame aerodromo vi
duryje stovėjo paaukštinimas, 
kuris skendo gėlėse, o netoli jo 
išsirikiavo kariuomenės ir šau
lių garbės kuopos. Tuo laiku 
Lietuvos lėktuvų trys eskadri
lės išskrido prie Vokietijos sie
nos pasitikti žuvusių lakūhų. :

Apie 4 vai. popiet pasirodė 
Deruluffto b-vės lėktuvas, ku
ris du kartu su eskadrilėmis ap
skrudęs Kauną nusileido aero
drome. Sugaudė visų Kauno 
bažnyčių varpai ir fabrikų sire
nos, pagerbdamos žuvusius did
vyrius.

Lėktuvui nusileidus, iš jo bu-

lioš didžiulės >UŠys ir nulaužy
ta visa eilė medžių viršūnių.

Atrodo, kad lėktuvas skrido 
gana žemai, užkabino medžius ir 
nukrito 7 'kilometrų atstume nuo 
Soldinė, miške. Prieš krisdami, 
lakūnai išmetė paštą, kurį ve
žėsi į Kauną.

Atvykus vokiečių valdžios at
stovams į nelaimės vietą, išaiš
kinta, jog tai buvb lietuviai la
kūnai, skridę iš Amerikos.

Lakūnas Girėnas viena ranka 
laikė fektuvb vairą, o kita ran
ka buvo pridengęs savo veidą. 
Aplinkui - .buvo, išmėtyti žemė
lapiai../-) Ėakūnb Dariaus laikro
dis ėjo;'taip pat degė kišeninė 
elektros lėmputė. Pas lakš Gi
rėną, kurio kūnas buvo mažiau 
sužalotas, rasti trys doleriai ir 
medalis su užrašu :“šv. Kristu
pai, saugos mūs!”

Lakūnų žemėlapiuose maty
ti nubrėžta tiesi skridimo linija. 
Atrodo, jie tefsihgai laikėsi jų 
nurodyto maršruto.

Lietuvą pasiekė liūdna žinia,] vo išimti žuvusiųjų, du karstai, 
kuriuos kariški ir civiliniai la
kūnai atnešė prie to paaukštini
mo. Buvo sugroti Lietuvos ir 
Amerikos himnai.

Prezidento aktu žuvusieji la
kūną! buvo apdovanoti Vyčio 
Kryžiaus ordinu 5 laipsniu, o 
Šaulių žvaigždės Tarybos aktu 

va tris dienas buvo iškėlusi ge-1 šaulių žvaigžde ir skautų — gar 
dulu perrišta tautines vėliavas, bės ženklu — svastika.
O visa tauta dar ilgą laiką tik (Nukelta į šeštą puriapį)

50 metų nuo Dariaus ir Girėno' 
didvyriško skrydžio per Atlan
tą. Ši tragiška sukaktis liko ne
išdildomai prisimintina, nes 
man asmeniškai teko (dalyvauti 
jų laidotuvėse. Be to, tais pa
čiais metais baigiau gimnaziją. 
Pagerbdami žuvusius didvyrius 
lakūnus, įdėjome jų nuotrau
kas į abitūros vinjetę.

JAV lietuvių lakūnų; S. Da-- 
riaus ir S. Girėno “Lituanikos” i 
lėktuvas 1933 m. liepos 15 dJ 
ankstį rytą ' pakilo skrydžiui, j fe 
orientavosi tik pagal kompasą.! 
Naktį iš liepos 16 į 17 Soldino 
(Vokietija), dabar Misliboėo 
(Lenkija), miške dėl iki šiol ga
lutinai • neįšąiškirutų priežasčių 
lakūnai žuvo. Oficialiai buvo 
pranešta, kad katastrofa įvykusi 
dėl audros- ir motoro sugedimo. 
Per 35 vai. ir 15 min. lakūnai 
be nusileidimo nuskrido 6411 
km.). Pagal to laiko skridimo 
toli Darius ir Girėnas užėmė 
antrąją vietą pasaulyje.

Didvyriu yra tas, kuris ištiki
mai kilnias idėjas, nesigailėda
mas joms savo jėgų, o jei reiks, 
ir gyvybės. Kilniausias didvy
riškumo pavyzdys yra Dariaus 
ir Girėno atliktas žygis. Norėda
mi pasitarnauti sa ro tautai ir iš
garsinti Lietuvą pasaulyje, jie 
ryžosi, kad ir su dideliais pavo
jais, perskristi Atlantą ir nusi
leisti Kaune. Šis jų herojiškas 
žygis liks amžiams lietuvių tar
pe nepamirštas.

1933 m., liepos mėn. Sol
dine (Vokietijoje) nukrito ir 
sudužo “Lituanica” lėktuvas per
skridęs Atlantą. Lakūnų Da
riaus ir Girėno kūnai buvo ras
ti sužaloti. Nėra jokių abejo
nių, kad jie buvo mirę staigiai. 
Katastrofa buvusi labai baisi.

kad nugalėję Atlanto vandeny
ną, perskridę beveik pusę Eu
ropos, ties savo tėvynės priean
giu žuvo lietuvių lakūnai kpt- 
Steponas Darius ir lakūnas Sta
sys Girėnas.

Ši skaudi ir šiurpi žinia pri
slėgė visą Lietuvą. Visa Lietu-

, LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

BCMi CHitAGb MOTOR CLVB TTPS CfN 

tg^SSSMY

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608

■ 4 > -

(312) 226-1344 24 Hour Service

UDEIKISI
I

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

—- ------- "■ ■ . "'g

/y VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue |

Cicero, Hi. 60650 _ I
_ TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SERJ1ENKŽ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

!
 Aikštes automobiliams pastatyti

| ~ ---------------- ------------------ —»i
i

VASAITIS-BUTKUS >I 
J L *

LAIDOTUVIŲ DtREiKTORIAi

1446 South 50th Avenue v * 
Cicero, Illinois

(
Telefonas — 652-1003 , j

I' I H—— !!!■■■■ ■ L 11 ■ ■" ai " ' *"
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50 METU NUO DARIAUS

oa

M

VICINITY

Arkivyskupas Marcei

LIUCIJA

DALYVAUS MENININKAI

Ez.oe

Daily and Paid Quarterly

febvre labai nepatenkintas, kad 
tikintieji jo neklauso, bet j‘s pats 
atsisakė klausyti popiežiaus.

Htsh 
Interest Rates 

Paid on Savings

ENERGY 
wise :

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Organize carpool*K 
MYi gasoline.
Dent be a Beni Le*ta

Laikrodžiai tr brsEftnyMt 
Pardavimai’!? Taisymas 
IM Wast m StTMt 
T»L REpuMIc 7-1941

—Burlihgtone perkūnas tren
kė į traukinį ir sužalojo 25 ke 
leiviuš. L .

Siuntiniai į Lietuvį 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4G59 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

— Bekos slėnyje ginklus Siri
jos kariuomenei atidavė didokas 
palestiniečių skaičius.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tte tat way to sM/ogtarty  I

RseeeL žoaaė —— Pardavlm«H 
UAL ESTATE FOR SALI

PIRKITE JAV TAUPYMO 40 NU S

i jų vaidu pavadintą 
Perkirpus juostą, visa di- 
procesija pajudėjo j
Visą laiką skraidė lėk- 

gaudė Kaune bažnyčių

WESTERN BULVARAS (4300-4700) BUS UŽDARYTAS 
judėjimui (Ten bus galima pastatyti automobilius). Nebus galima 

pastatyti automobilių Western Avenue (4300-4700 S.)

— Pulk. Saųd Muša yra pasi
ryžęs nuginkluoti visus Arafato 
šalininkus.

BY OWNER
91st & HARLEM AVE,

4 bdrms., cent, air, BRIDGE- 
VIEW-SOUTHFIEED. Oak 

Lawn High School.
Tel.: 598-2352

Miko Šileikio apsakymų knygi 
“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 pas 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

LIETUVIŲ DIENAI RENGTI KOMITETAS 
Vitalis Utara, pirmininkas

••e u» for 
Jlftt finandno 

AT OUt LOW IATB

1926 — Škotijos išradėjas 
John Logie Baird savo Londono 
laboratorijoj demonstruoja tele
viziją.

Brighton Parko lietuviai kviečia visus lietuvius 
praleisti BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ DIE
NA su mumis.. < i* • • ?“) į-- •:

’ V /•■ ( s • .

šeštadieni, liepos 2 d., nuo vidurdienio iki 11 vai. 
vakaro, 4300-4500 Š. Western Avenue viduryje, 

pievoje tarp medžių ir krūmų.

| ■ V

1938 — Naudodamas greitai 
džiūstantį rašalą, vengras Lazlo 
Biro išranda šratinuką (Bali 
pen).

1969 t— Liepos 20 d., Apol- 
lo-ll nusileidžia Mėnulyje. Kos- 
montautas -Neik Armstrong yra 
pirmasis žmogus,, kuris paliečia 
Mėnulio paviršių.

Trys orkestrai
• Lietuviško maisto 6 restoranuose

• Barai

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St. 

Tel: 436-7878

D Ė M E S I/O 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automate Hie 
Liability apdraudimas peudnig- 

kams. Kreiptis:
A. LA U RAITU 

4645 So. ASHLAND AVI 
TeL 523-8775

BUTŲ NUOMAVIMAS
». *9M\i PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERTIMAL

Dr. A. J. Gu*sen
KM ON ES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
G*Hm> taip pat užsakyti paštu, atsiuntu* Čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 perti n n tina o išlaidom a.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALT
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldls^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, jrtlt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avo. 
Tai. 927-3559

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kažanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 
aouas. Mon.Tue.Pr1.9-4 Thur.9-« Sat. 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

1939 — Prasideda reaktyvinių 
lėktuvų amžius. Pirmąjį skridi
mą atlieka vokiečių Heinkel-178! 
lėktuvas. 1

Advokatas 
GINTARAS, P. ČEPĖNAS 

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

Sestad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 
b pagal' susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

— Springfielde partijų vadai 
susitarė pakelti valstijos mokes
čius. Moky’klo^lr<-tow<portas 
gaus pinigų. 1 1 •

Tuo reikalu jums gali dau> 
žadėti teisininko Prano šULt 
jaruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELKS peržiūrėta, “Sūduvos 
įleista knyga su legališkoini 
ormomik

Knyga su formomis gauna 
m Naujienų administracijoj'

advokatų draugu a
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

4606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, m. 6062?

TeL: 778-8000

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugija ren
gia gegužinę-pikniką šaulių Na-i 
mų salėje, 2417 W. Pope John’ 
Paul II Dr., š.m. liepos 17 dieną I 
12 vai. Bus smagi muzika', gar
dus maistas su atsigaivinimais. 
Visus namų šeimininkus bei sve
čius maloniai prašom skaitlin
gai dalyvauti.

Draugijos Valdyba

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdėmius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiimmimne.

Dr. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio j aim as dienas ir 
lualrūpinimą_ __________ ______________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais _______________

Minkštais viršeliais, tik _____________

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

Minėjimą su dailės paroda 
reikia laikyti pasisekusiu, nes 
tai praturtino ir dvasinį, ir kul
tūrinį lietuvių gyvenimą.

Jurgis Milas PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ^kmats NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKfcJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ‘T į' r -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAŽANAUSKAS, Prezidentai

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

Birželinių trėmimų 
minėjimas

Birželio mėn. 19 dieną vietos 
ALTos skyrius suruošė trėmimų 
,iš Lietuvos į Sibirą minėjimą.

9 vai. 30 inin. šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo laikomos pa
maldos už tremtinius ir žuvu
sius dėl lūetuvos laisvės. Mišias 
.laikė ir dienai pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. St. S;plis, 
MIC, Šv. Kazimiero parapijos 
klebenąs. Pamaldos užbaigtos 
Lietuvos himnu. Giedojo šv. 
Kazimiero parapijos choras, va
dovaujamas muziko Juozo 
Grimskio. Parapijos svetainėje 
buvo suruošta vietos lietuvių 
meniifnkų kūrinių paroda. Po 

■ kiekvienų mišių, jų dalyviai bu- 
'vo kviečiami aplankyti parodą. 
■Lankytojai buvo vaišinami kks 
‘bono parūpinta kava ir pyragai
čiais. Mary Jarienė ir Būta Ja- 
raitė atsakinėjo į angliškai kal
bančiųjų pasiteiravimus bei 

! klausimus.
Savait:niame parapijos biule- 

itenyje, kuris leidžiamas anglų 
■kalba, tilpo išsamus straipsnis 
Įapie trėmimus iš Lietuvos į Ru
sijos gilumą.
i 3 vai. p.p. Viktoras Kažemė- 
■kaitis tarė , trumpą, trėmimus 
.primenantį žodį. Pakvietė tylos 
(minute pagerbti tremtinius ir 
(žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
įSupažindino su meno parodos 
^dalyviais. Toliau, Petras Nekro
šius perskaitė savo kūrybos eilė- 
(Taštį, skirtą prisiminti siaubin- 
įgus trėmimų įvykius.
į Parodoje dalyvavo Adelė Ju
cevičienė — peizažai, Mike Wit-1 
.4?auskis — peizažai, kurio išsta- 
ityti paveikslai jau buvo apdova- 
įrioti premijomis kitose parodo
se, Jonas Kazitėnas — portretai, 
Vincas Bagdonas — drožiniai. 
Eduardas Šlingas buvo išstatęs 
jnepriklausomos Lietuvos pašto 
jzęnklų ir monetų rinkinius.

■C- Parodos lankytojai buvo vai
dinami kava ir užkandžiais, ku
riuos paruošė Racine Lietuvių 
Moterų klubas.

Buvo renkamos aukos Lietu
vos laisvinimui, < pasirašoma

1957 — Sovietai SS-6 raketa 
paleidžia Sputniką-1.

1961 — Pirmasis žmogus erd
vėje —' Sovietų kosmonautas 

■Gagarinas.

1962 — Prasideda transatlan
tinė televizijos era — amerikie-

■ čiai paleidžia “Telstar” satelitą.

1963 — Olandų Philips bend-; 
rovė pagamina 'magnetofono ka-' 

sete.

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

— Pasaulio Lietuviu Dienu 
proga svečiai, atvykę į Chicagą, 
kviečiami aplankyti Čiurlionio 
Galeriją, Ine., 4938 Archer Avė. 
Dabar yra išsl 
Fondo kolekcija
ir nepriklausomai Lietuvai. Be 
daugelio kitų darbų, yra dail. P. 
Puz'no, Z. Kolbos, Adomo Var
no kūrinių. Įėjimas laisvas ir 
nemokamas. Į galeriją’ įeiti ga
lima ir per Midland Savings 
banko duris.

Čiurlionio Galerijos, Ine.
vadovybė

SAVININKAS NOPJ SKUBIAI; 
PARDUOTI 2 aukštų trijų butų! 
mūrinį namą, tarp Pulaski iri 
Cicero Avė., už $69,900.

Skambinti 767-7826

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

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

ŠIMAITIS REALTY

t: į
— Lietuvių Irikščionių demo

kratų susitikimas įvyks šį šešta
dienį, liepos 2 d., 1 vai. po pietų 
Lidijos ir Vlado šoliūnų reziden- 

l cijoj, esančioj 8335 Fieldcrest, 
Willow Springs, Ill., telefonas 
839-5874. Centro komitetas 

i kviečia narius ir svečius pa
bendrauti ir pasivaišinti.

1947 — JAV rinkoje pasirodo 
pirmoji mikrobanginė viryklė.

1952 — Japonų Sony kompa
nija pagamina kišeninį transis- 
torinį radiją.

1954 — JAV “Texas instru
ments” išranda silicio transis- 
toriu.

Sekančią dieną įvyko laidotu
vės. Po gedulingų pamaldų, 
milžiniška laidotuvių procesija 
Kauno gatvėmis slinko į kapines. 
Tos gatvės, kur vyko laidotuvių 
eisena, buvo .apstatytos karių ei
lėmis. Kapuose visi kalbėtojai 
iškėlė žuvusiųjų didžius nuopel
nus lietuvių tautai ir tėvynės 
Lietuvos garbei. Ilgai stovėjo 
minios kapinėse, graudžiai ver
kė ir lankė jų karstus.

Visa Lietuva irgi minėjo žu
vusiuosius didvyrius. Visur bu- 

alyta Kūrinių vo surengtos pamaldos, paskaitos 
skirta la’svai ir minėjimai.

I - '

Žuvusiųjų lakūnų kūnai buvo 
į užbalzamuoti ir su karstais pa
statyti mauzoliejuje Kauno ka- 

; pinėse. 1941 m. vokiečiams oku- 
1 pavus Lietuvą ir iškilus grės- 
; mei, jų palaikai slapta buvo už- 
i mūryti Universiteto medicinos 
j fakulteto rūsyje. 1964 m. palai- 
j kai buvo surasti. Kadangi jų kū
nai rasti apgedę, o pakartotinai 
balzamuoti jų nebuvo galima, to. 
dėl jie buvo palaidoti Kauno ka. 
rių kapinėse — Aukštuosiuose 
Šančiuose. ’

Lak. Steponas Darius priklau
sė Šaulių S-gai ir buvo Klaipė
dos sukilimo dalyvį. ; |

Minėdami nuo Jų atlikto did
vyriško žygio 50 metų sukaktį, 

I pasiryžkime dar labiau dirbti ir 
kovoti, kad mūsų brolių ir sesių 
tėvynėje vergijos pančiai būtų 

sunaikinti ir mūsų bočių žemė 
' A- Lietuva būtų laisva. ’ !

Algirdas Budreckas

• Dailininkai
♦ Bus namų darbų. 1

Švento Kryžiaus ligoninė tikrins kraujo spaudimą Ir bus
■ sveikatos programa.

Bus Cook apskrities teisinis automobilis (advokatai 
atsakinės j klausimus).,

BUS ĮDOMI PROGRAMA VAIKAMS
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 vandens 

purkštimas, kaip, teikiama pirmoji pagalba žmonėms.
Cook apskrities Šerifo policijos patarnavimams teikti mašina 

ir programos jaunimui.

(Atkelta iš 5-to ps!.) 
Lietuviams ginti” peticija, ap- , .. .. . . .f ... . *. > Po to, kalbėjo vyriausybes Jrmianii įvairus lietuviški rei- ... . . _1 organizacijų atstovai. Po visų

kalbų, Dariaus ir Girėno kars
tai buvo nunešti prie papuoštų 
vartų, 
gatvę, 
džiulė 
ziliką. 
tuvai, 
varpai. Bazilikoje karstai pas"ken 
do daugybėje vainikų ir gyvų 
gėlių puckščių. Tūkstančiai 
žmonių per naktį aplankė ir nu
lenkė galvas prieš didvyrixj kar
stus. ..............

J 
J

Mutual Federal 
Savings and Loan

rcigtame ir taisome rišu rū^ 
šią stogus. Už darbą garau- 
tuujame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, lt 60629 
434-r655 ar 737-1717

1 •. . . > 3 j. 'v . , - . ,

V ■ 
A— 1

Notary Public

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tek 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė! pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance j
Good service/Good price

F- Zapolis, Agent 
329816 W. 95th St

Everg. Park, I IF. 
60642 - 424-^654 

£'«?• Ftrto Art ata Cwtay

MATI

________ M—^cirtawtagta.taMto
_________ >


