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PAPILDOMA INFORMACIJA DIPLOMA- 
i TINĖS TARNYBOS REIKALU

VLIKo ir ĄLTos daugelio me- VLIKO; TARYBOS 
tų pastangų ir pasitarimų su SESIJA
Valstybės departamentu išdavo
je, pasisekė taip sutvarkyti Lie
tuvos diplomatinės tarnybos fi- 
nansavirną, kad nebus panaudo
tos JAV iždo lėšos. Klausimas 
išspręstas sudarant bendrą pa- 
baltiečjų fondą. Tad mūsų dip
lomatinės tarnybos finansavi
mas yra užtikrintas ir bus išlai
kytas jos -nepriklausomumas, 
bet taip pat šiuo metu ir kiti pa
pildomi finansavimo sprendimai 
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yra ieškomi. .
. Tokiu būdu neteko reikšmės 

kongresmanu Daugherty pasiū
lyta rezoliucija H.R. 5407 ir se
natoriaus Heinz pasiūlytai rezo
liucija S.S. 2257. Abiejose siū
loma tas pats, būtent, kasmet 
skirti iš JAV iždo po 250,000 do
lerių Lietuvos pasiuntinybės iš
laikymui.

... LB rūpesčiu įnęšti projektai

Kovo 29 d. Chicagoje įvyko 
VLIKo tarybos sesija. Dalyvavo 
VLIKo pirmininkas dr. Bobelis, 
kuris padarė platų pranešimą 
apie trijų mėnesių VLIKo veik
lą. VLIKo taryba pritarė ir už- 
gyrė VLIKo darbus. (Elta)

AMERIKOS SPORTININ
KAI AIŠKINASI

DENVER, Colorado. — 400 
Amerikos geriausių sportininkų, 
suvažiavę į Colorado stovyklas, 
šiomis dienomis galutinai apta
rė kelionę į Maskvos olimpiadą. 
Jiems yra žinomas prez. Carte
rio nutarimas nevykti į Mask
vos olimpaidą, bet jiems neaiš
ku, ar verta dėl Afganistano ne
vykti j Maskvą. Dalis nenori 
vykti ir pritaria prezidentui, bet 
yra ir tokių, kurie būtinai nori

PREZ. CARTERIS PRIEINA ĮSITIKINIMO, 
KAD REIKIA GRIEŽTESNIO ŽINGSNIO

ir rezoliucijos, norąJrbuvcfve- 
3£mi gerų norų, paverstų Lie
tuvos diplomatinę tarnybą tik 
eiline JAV įstaiga, ir būtų de
graduota ir būtų atimtas iš mū
sų diplomatų tarptautinės teisės 
susitarimais turimas diplomati
nis autoritetas ir nepriklauso
mumas. Todėl tąkiąm projek
tui nepritarė VLIKo valdyba ir 
VLIKo seimas 1979 m, gruodžio 
mėn. atsisakė lokį' projektą pa
remti, nors seime bdVo nutarta 
dėti visas galintas pastangas, 
kad . diplomatinės tarnybos fi
nansinis išsilaikymas būtų už
tikrintas.

Išsprendus finansinį klausimą 
VLIKas deda pastangas naujų 
diplomatų įvedimo reikalu, šia 
kryptimi yra tariamasi su ati
tinkamomis įstaigomis įvairiuo
se kraštuose.

VLIKo- valdyba savo posėdyje 
1980 m. kovo 22 d. nutarė, kad 
Elta apie tai painformuotų mū
sų visuomenę.
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NUMATYTA VEIKSNIŲ 
KONFERENCIJA

VLIKas, pasitaręs su Lietuvos 
diplomatine tarnyba, šaukia bir
želio 21 d. New Yorke veiksnių 
konferenciją. Jos tikslas — spe
cialiai išnagrinėti ir pasiruošti 
bendrai ir koordinuotai veiklai 
Madrido konferencijoje, jeigu ji 
neįius atšaukta ir atidėta. Nu- 
matytaj kad konferencija vyks 
Kultūros Židinyje Brooklyne.

k ei ias dienas pr ai eist i Sovietų 
olimpiadoj e. Amerikos "sport i- 
ninkai, sako -jie, galėtų sporto 
aikštėje pareikšti protestą prieš 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą..p 
Afganistaną, bet jie nežino, ar 
Sovietų policija leistų sportinin
kams tokį protestą pareikšti.

SEARS NEDUOS PINIGŲ 
MASKVINIAMS

CHICAGO, Ill. — Sears, Roe
buck & Co. bendrovė vakar pa
skelbė, kad ji neduos JAV olim
piniam komitetui $25,000, jeigu 
komitetas nutars siųsti sporti
ninkus į Maskvos olimpiadą.

Kitos bendrovės taip pat žadė
jo teikti paramą sportininkams, 
bet nežinia ar dabar tuos pini
gus duos.

Sears bendrovės vadovybė nu
tarė laiku pranešti sportinin
kams, kad jie nelaukų Sears 
bendrovės prižadėtų pinigų ke
lionei į Maskvą.

RUSAI GIRIASI DIDELIAIS 
LAIMĖJIMAIS

MASKVA, Rusija. — Tass ži
nių agentūra praneša, kad So
vietų karo jėgos laimėjo didelį 
■mūšį Kunar slėnyje. Jie tvirti
na, kad Afganistano “banditai” 
bandė priešintis, bet jie buvo 
kovos lauke Sumušti.

Savo oficialiame pranešime 
rusai visai nenori apie Afganis
tane žuvusių Soviėtu kariu skai
čių užsiminti; Nuo gruodžio pa
baigos niekas, neužsiminė apie 
Afganistane žuvusius rusų ka
rius, Dabar kalba apie laimėtus 
mūšius, bet neužsimena apie 
žuvusius.

. Atgimstančios gamtos ir žmonių Velykų šventės.

AFGANISTANO PARTIZANAI SKELBIA 
DIDELIUS LAIMĖJIMUS KOVOSE

VIENAME MŪŠYJE ŽUVO 600 SOVIETŲ KARIŲ, NUMUŠTAS 
LĖKTUVAS, SUNAIKINTI ŠEŠI ŠARVUOČIAI

ISLAMABADAS, Pakistanas 
(UPI). — Hisbe Islami partiza
nų, grupės kalbėtojas ketvirta
dienį pareiškė laikraščių bei ži
nių tarnybos korespondentams, 
kad dalis 80,000 Sovietų okupa-

IRANU! NEAIŠKI 
JAV POZICIJA

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no užsienio reikalų ministeris S. 
Gotbzadė, praleidęs ilgas valan-

pervest-i suimtuosius j valstybi
nę sargybą.

JAV norėjo, kad suimtieji bū
tų perleisti valstybės sargų ži
nion, kad Amerikos atstovai ga
lėtų su suimtaisiais pasimatyti. 
Nuo praeitų metų lapkričio 4 d. 
nė vienas amerikietis su jais ne
simatė.

TOLIMESNI AIŠKINIMAI 
YRA TUŠTI

KALENDORĖLIS

Balandžio 5: Didysis šeštadie
nis, Žygintą, Vaitilė, Rimvydas, 
Galmantas.

Balandžio 6: Velykos, Plato- 
nė, Vilimas, Zintė, Gulbė, Du
dutis, Dangerutis.

Balandžio 7: Uršė, Albas, žad- 
gailė, Kiną, Namgaila, Minvy
das.

— Mobil Oil korporacijos pir
mininkas pareiškė prez. Carte- 
riui, kad bendrovė yra pasiry
žusi savo gaminiams sumažinti 
kainas, jei valdžia įrodys prasi- 
tenkirhus kainų nurodymams 
bei nuostatams. Administracija 
pakaltino bendrovę, kad prasi
lenkė su kainų nurodymais ir 
uždirbo iš vartotoji] $1 milijo
nus viršpelnio.

vasario ofensyvoje prieš Afga
nistano partizanus, vieningai 
kovojančius už savo krašto 
laisvę.

Smarkios kovos vyksta šiau
rės rytų Nangarhar provincijo
je, ypač Kama srityje. Paich- 
wali distrikte, kuris yra rytinė
je Kunar provincijos dalyje, 
mūšiuose dalyvauja 1.500 So
vietų karių. Praeitą savaitę 600 
jų žuvo atkakliose kautynėse, 
kurios buvo partizanams' sėk
mingos. Numuštas Sovietų nai
kintuvas, sunaikinti 6 šarvuo
čiai. Kalbėtojas taip pat pareiš
kė, kad toje srityje kariauja 
Hisbe Islami grupės partizanai. 
Pfts juos atbėgo su visais gink
lais 103 Afganistano armijos ko
votojai ir prisijungė prie par
tizanų.

Tačiau .diplomatiniai sluoks
niai abejoja partizanų praneši
mais, nes jų duodami skaičiai 
būna propagandiniai.

Revoliucinėje Islamo tary- 
į boję, pareiškė, kad tarybos na

riams dar neaišku, kodėl prezi- 
I denlas Carteris nori Amerikos 
ambasados tarnautojų ir diplo
matų saugumą pervesti Irano 
vyriausybės žinion. Iki šio’ meto 
50 amerikiečių buvo vadinamų 
“studentų” žinioje, o dabar anie- 
rikieičai nori, kad amerikiečiai 
būtų Irano valdžios žinioje. Pajts 
valstybės preznlentas kelis kar
tus reikalavęs atiduoti amerikie
čius valstybės sargams, bet stu-

Irano prezidentas Bani Sadr 
pareiškė, kad prez. Carterio at
siųstas pranešimas jį patenkino, 
bet ketvirtadienio naktį Bani 
Sadr įpareigotas prašyti 
mešnių paaiškinimų.

Washingtone vyrauja .sitiki- 
nimas, kad Revoliucinės tarybos 
tolimesni paaiškinimai yra tušti, 
nes tai esąs bereikalingas prie
kabių ieškojimas.

toli-

— Nuo caro persekiojimų pa
bėgęs M. Gusman atvyko Ame
rikon bepinigis, bet sulaukęs 91

IRANO VYRIAUSYBĖ YRA BEJĖGĖ PRIEŠ 
CHOMEINIO PRAKTIKUOJAMĄ APGAULĘ

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris
atsakingus pareigūnus paruošti i 
griežtesnius iki šio meto JAV 
vartotos politikos metodus. Pre- 
zdentas padarė visas prašomas 
nuolaidas Irano prezidentui, bet 
iki šio metd nauja vyriausybė 
esanti Bejėgė bet kuriam teigia
mam žingsniui. Vyriausybė visą 
laiką skelbė, kad Irano parla
mentas esąs vienintelis, turįs 
teisę spręsti Amerikos diploma
tų likimą, tuo tarpu dabar aiš
kėja, kad naujas parlamentas 
yra kontroliuojamas Irano mulų 
suorganizuotos partijos. Pats 
prezidentas Bani Sądr paskelbė, 
kad buvo' neaiškumų, net ir 
klastos, parlamento rinkimuose, 
o dabar jau oficialiai tvirtina
ma, kad daugumą sudaro mu
sulmonų patriotų partija. Cho- 
meini -uždraudęs atitaisyti ap
gaulės rinkimų metu pasėkas.

Prezidento Carterio sutikimas 
nekelti dabartinei vyriausybe' 
teisinės Amerikos diplomatų pa 
dėties, suimtiesiems nepadeda 
Diplomatams teks lautki iki bir
želio pabaigos, bet jų likimą: 
nebus išspręstas. Irano fanatiku 
ledižiamoji spauda kalba apie 
reikalą kelis suimtuosius ati
duoti teismui ir pavyzdingai 
nubausti. Ar naujas parlamen
tas tokį nutarimą praves, tuc 
tarpu dar neaišku.

Tuo pačiu metu Irano atsto 
vai Amerikoje veda propagand: 
prieš JAV prezidentą ir iki ši< 
meto vestą politiką. Irano am 
basadoje buvo surengtos mulo 
Chomeinio įžengimo į Teherane 
metinės. Ambasadon susirinkt 
didokas skaičius iraniečių, jie 
ramiai pasiklausė kelių Koran' 
:štraukų, o vėliau prasidėjo kai 
bos apie Amerikos padaryt; 
skriaudą Iranui. .Jie apgailesta 
vo, kad amerikiečiai palaiki 
draugingus santykius su vadina 
mu “kriminalistu” Egipto pre 
zidentu Sadatu.

Irano prezidentas Bani Sad 
reikalauja iš Amerikos tylo; 
apie Irano naują vyriausybę i> 
naują santvarką, bet tuo pačii 
metu Irano vyriausyliė nesilaikt 
jokių varžtų. .JAV vyriausybi 

Rengiasi patenkinti prez. Ban 
vdr prašymą, tuo tarpu ta 

pats prezidentas tų pačių reikt 
davimų netaiko sau.

Metinėn sukaktin buvo pa 
kviesti keli amerikiečiai, kuri<1 
stebisi,, kuriais sumetimais ji

pareikalavo] MAŽINA ADMINISTRACIJOS 
PATEIKTĄ BIUDŽETĄ

Senato Biudžeto komitetas 
svarsto administracijos pateiktą 
biudžetą ir rekomenduoja:

* Nubraukti $250 milijonų 
Pašto tarnybai. Vieton to, reko
menduoja 5 dienų savaitę. Paš
tas neveiktų šeštadieniais ir tuo 
būtų sutaupoma $600 milijonai;

* Panaikinti 200,000 viešo pa
tarnavimo' darbų, tuo sutaupant 
$600 milijonų. Kongreso komi
tetas rekomenduoja panaikinti 
50,000 tokių darbų; . XX’

* Vienu bilijonu dolerių su
mažinti maisto kuponų progra
ma;

* Panaikinti laidotuvių mo
kėjimus ir studentams pašalpas, 
tuo sutaupant $500 milijonų;

* Sumažinti masinio susisie
kimo programas, panaikinti 
įstatymo vykdylo pagelbinę 
agentūrą, panaikinti mokesčių 
dalybas valstijoms bei kitas 
programas.

— Vakarų Vokietija pardavė 
sunkiojo vandens atominį reak- 
orių Argentinai, davusiai pati

kimus užtikrinimus, kad jis ne
bus panaudotas atominių bom
bų gamybai.

Prezidentas Carteris artėja 
>rie išvados, kad JAV privalo 
uitis griežtesniu žingsniu 53 
!AV piliečiams išlaisvinti iš va
li narnos '‘studentų nelaisvės”. 
Pačiam prezidentui dar neaiš
ku, kokių priemonių jam teks 
mtis, bet jis privalės suvaldyti 
musulmonų propaganda Ameri
koje, uždaryti kelis konsulatus 
r neleisti propagandistams var
poti propagandos priemonių 
įmerikiecių sąskaitom Jei Irano 
valdžia nesilaiko pasirašytos su
tarties, o Amerikos piliečiai Ira
no gatvėse gaudomi ir laikoffii 
ambasados rūsyje, tai kuriais 
numetimais iraniečiai gali turėti 
aisvę visoje Amerikoje? Dido

ka dalis Irano studentijos, besiū
ti juojančios įvairiuose 
(os mokslo centruose, 
•ia mulos Chomeinio 
’anatiškai politikai.

Manoma, kad prez.
iždarys v:sus fanatiškos Irano 
iropagandos centrus Amerikoj, 
studentai atvyko semtis žinių iš 
\merikos mokyklų, bet JAV ne- 
utiko leisti jiems varyti propa
gandą, pagrįstą pusiau komu-

Ameri- 
neprita- 
vedamai

C.artcris

Saulė teka 5:29, leidžiasi 6:19.
Oraa debesuotas, Šiltesnis,

• Ministeris Gotbzadė taip pat 
pareiškė, kad Revoliucinės tapy
bos posėdyje nedalyvavo trys 
įtakingi musulmonų tikybinin- 
kai. Taryba nenorėjusi skelbti 
jokio sprendimo be trijų įtakin
gu mulų.

Pirmą kartą paskelbta, kad 
tais įtakingais mulomis buvo 
Mohamadas Rehešti, Javad Ba- 
honar ir Mousavi Ardebili. Kad 
reikalas būtų aiškesnis, Revoliu
cinė taryba nutarė paprašyti

— Praeitais metais gazolino prez. Carterį, kad jis paaiškin- 
kaina pabrango-60%, ■ ty, kuriais sumetimais jis nori

lijonierius. minėjimą.
nistine fantazija ir laba? griež
tai nukreiptą prieš Amerika.

— Sudrebėjo šv. Elenos kalno 
viršūnė Washingtono -valstijoje.

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU
“NAUJIENŲ'’ SKAITYTOJAMS. BIZNIERIAMS,

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI
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MIGRAINE GAtVOŠ 
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VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA sveikiname visus šio 
Skyriaus bendradarbius bei skaitytojus, linkėdami svei
katos ir tikro pavasariško džiaugsmo!

Skyriaus Redaktorius ir 
LB. Socialinio Klubo valdyba

IŠRASTAS
Chicago, — Čia gali būti 

nauja viltis tiems asmenims, 
kurie 
inais —migrenos.

American Medical Asociaci 
jos raporte pažymėta, kad mi
grenos galvos skausmais kan
kinami asmenys gal būti galės 
galvodami apie savo skaninus, 
su kūno kraujo cirkuliacija, 
juos pašalinti.

JAMA žurnale išspausdinta
me straipsny teigiama, kad 12 
migrenos skausmais kankina
mi pacientai ^mintinimo jė
ga’’ (“mind power’’) treniravi
mo dėka Scripps klinikoj ir: 
Research Fundacijoj 
savo galvos skaumus 
troliuoti.

Su “biofeedback

paliesti galvos skaus-
i

pasiekė 
sųkoir

teknika, 
La Jolla, klinikoje ty
rinėtojai paveikė pacientus 
padidinti kraujo cirkuliaciją į 
jų rankas galūnes, tuo būdu 
sumažindami kraujo tekėjimą 
i galvą ir sumažindami spau- 

padidintus benefitų čekius, paštu pristiųstus birželio .^žintmas, kVipjį mi sav0 sinkiai uždirbtą turtą nepaskirstę
adaptation-relaxation” reflek-i miesiems žmonėms.

NUO ŠIŲ METŲ LIETUOS MĖNESIO 1 DIENOS 
PENSININKAMS NUMATOMA PADIDITI IŠMOKAS 

14 PROCENTŲ
Washington, D* C. — Sąryšyje su inlfiacija, Social 

Security išmkų gavėjai (pensininkai) gal būt gaus 14%

testamentą, tada tas dokumentas kalba už jį ir savo 'šei
mą arba gimines palieka taikoje, be jokių sunkesnių 
problemų, turimą turtą paskirstant

Lietuviai teisininkai iš savo patyrimo sako, kad jie 
neieško bet kokios naudos, bet visada nori ir pataria iš 
anksto sudaryti kiekvienam tautečiui savo testamentą. 
Jie sako, kad realiame gyvenime matė daug nepasitenki
nimų, skriaudų bei ašarų, kai giminaitis miršta be testa
mento, nepalikęs turto paskirstymo ir jo visos sunkiai už 
dirbtos santaupos nepatenka giminėms, spaudai, radijo 
valandėlėm be labdaros įstaiyms.Todėl, lietuviai teisinin
kai priėjo išvados, kad mūsų tautiečiams nereikia bijoti 
iš anksto padaryti testamentą, nes jis yra būtinai reika
lingas kiekvienam asmeniui. Tam reikalui išlaidų susida
ro nedaug, o nauda — visapusiška, tiek giminėms, tiek lie
tuviškai visuomenei.

Vienas teisininkas iš savo praktikos papasakojo tokį 
būdingą atsitikimą. Vienas tautietis buvo susituokęs, tu
rėjo 5 vaikus ir didelį turtą. Jo vaikai turėjo skirtingus 
papročius ir galvoseną. Prieš savo iškeliavimą į anapus, 
tas tautietis kelis kartus buvo užėjęs j teisininko raštinę; 
jis klausinėjo apie testamento sudarymą. Padarius testa
mentą, sudarėme praktišką planą ir jis savo parašu jį pa
tvirtino. Tas tautietis po kurio laiko paskambino tam tei
sininkui, kad pridėtų pataisą prie to testamento. Tą pa-

Šame krašte dažnais atvejais būsų vyr. amž. asme- taisą teisininkas padarė. Bet tas tautietis “neturėjo laiko” 
nys iškeliauja amžinybėn, nepadarę testamento, palikda-|fcą pataisą-pasirašyti. Staigi mirts ištiko tą tautietį. Jis 

savo arti- paliko nesutvarkytą savo pageidavmą. Panašių. atsitiki
mų realiame gyvenime pasitaiko gana daug.

Pažymėtina, kad testamentą mes galime šiandien pa-

DAŽNAS SENIORAS KLAUSIA — KADA REIKIA 
SUDARYTI SAVO TESTAMENTĄ?

mėn. paskutinėmis dienomis už liepos mėnesį.
Pagal valdžios priimta formulę, pensininkų pora ga

lės gauti $549.50 per mėnesį, išmokos didadės $67.50. Mi- 
nimalinės išmokos viengungiui, išėjusiam poilsin 65 m. j nikos tyrinėtojas.
amž. bus Š157.54, vadinasi padidės $18,75. Maksimalinės į Gyd. Dalia Šatienė
išmokos išėjusiai poilsin porai bus $946.14, vadinasi pa-j 
didės $116.19.

Maksimum išmokų suma po naujo padidinimo galės 
’būti $11,353.68 per metus, —’ sako Darbo departamentas. 
Miesto pensininkas su trimis išlaikomais asmenimis da
bar gauna metinę sumą $10,403.64, atskaičius federali- 
;nius mokesčius. Federalinė valdžia dabar Social Security 
Išmokų neapmokestina.
; Vedusiųjų poros maksimalinės išmokos bus 76% 
.'didesnės už viengungio, kuris uždirba minimalini. 
Įuždarbį_—„3,10l dolerių per valandą už 4 valandų savai
mę. Šiuo metu apskaičiuojama^kad 35 milijonai asmenų 
gauna Social Security ^išmokas (benefitjūs). Padidintas 
Išmokų čekius kuriuos jie gaus liepos mėnesi, bus pats 
‘didžiausias, nuo to laik, kai federalinė valdžia automa
tiškai padidino Social Security išmokas.

44

sas, leidžia ka.ikuriems krau
jui cirkuliuoti į rankas ir ga-

Statistika rodo, kad šiame krašte susituokusiųjų 10% __________  ___ ____________
asmenų yra"išsiskyrę. Po kiek laiko tie išsiskyrę žmonės daryti, o kitą dieną—jį galime pakeistu jei atsiranda koks 
vėl susituokia ir dažnais atvejais kiekvenas turi iš pir- j svarbus reikalas. Tačiau savo vaikus, teisininkai teigia, 
mųjų ir antrųjų sutuoktuvių vaikų. Pažymėtna, kad toks j nepatartina prirašyti prie savo turimos nuosavygės. Jie 
įvykis (naujos sutuoktuvės) sudaro komplikacijų turimą į sak0, jei prirašytum, dažniausiai vaikai gali sukelti daug 

. turtą paskirstant j bėdų. Pavyzdžiui, įvyksta skyrybų, auto nelaimių ir netgi
t : Reikia pastebėti, kad teisininkai dažnai susiduria su vaikai gali įsivelti į civilines bei baudžiamąsias bylas. Tch 

___ _ „.J gana komplikuotais šeimos klausimas. Todėl mūsų tautie- kiais atvejais tautietis savo nuosavybės negali parduoti bę 
ba dėl gyvenimo būdo. Taip’piai turėti atsiminti, kad tokiose šeimose yra būtina su- vaiko ir marčios paras, nes jų. negali priversti tai pa- 
pat nemiga gali iššaukti kai- daryti testamentus, su atatinkamais papildymais bei pa- daryti.- Jei tautietis turėtų savo? testamentą ir turtą pa& 

j mynai, pižamos nepatogumas, taisymais, kurio jau turimas testamentas reikia papildyti, kirstytų pagal savo norą, niekeno neverčiamas. Tuo atve,-

tą, arba jį papildžius tada visi sunkumai galėtų būti pa- galima išskirti be jo žinios ir pageidavimo, o tik savo 
šalinti arba visai išvengti, su mažausiomis išlaidomis. | asmeniška nuožiūrą. ' : -

Mūsų lietuviškoje spaudoje kai kada išspausdinta ne-1 
mažai patarmių, raginančių, kad kiekvienas tautietis pa- f" " 2
darytų savo>5ė$tamentą. ^5?

Jeigu kiekvienas mūsų tautietis paklausytų šių pata- 
rimų, sudarytų laiku savo testamentą, mūsų gyvenimas y\Wy
būtų daugiau užtikrintas ir ramesnis. Taigi testamento U ===s; 
padarymas neturėtų gąsdinti mūsų tautiečių, bet juos su- Į —--------------------- -
ramintų.

Dažnokai skaitome. laikraščiuose, kad toks ir toks 
tautietis staigiai mirė, nepadaręs testamento; savo turi
mas bankuose ir taupymo bendrovėse santaupas laike 
tapmenų knygelėse tik savo vieno dardu. Jei nėra arti
mų giminių, visas turtas pareina valstybei. Taigi be tes
tamento miręs tautietis palieka, lietuvių gyvenime daug 
problemų. Gi tas tautietis, kuris miršta iŠ anksto padaręs

SVEIKAS MIEGAS — TAI 
MENAS

Nemigas pasireiškia c 
klimato, dėl darbo rūšies, ar-Į

matrasaš arba lovos pakloji-Į atsiradus naujų šeimos narių. Sudarius naują testamen- ju, jei bet kuris vaikas prieštarautų, tuomet tokį vaiką
mo nepatogumas. Taip pat ne 
migą gali iššaukti pilni vidu
riai, per didelis kavos naudo
jimas, baimė, karštis, susilai
kymas nuoAseksa ji: kitos prię- 

*. a įt . i kžastys.
kad yra
Siūloma!
nemigai

Žinovai tvirtina, 
trys nemigo rūšys.

I imtis siu priemonių 
Social Security Administracija balandžio 22 d. pada J išvengti:

1) Jei ilgai neužmiegate, tai 
atleiskite savo įtampą, nervus, 
misiraminkite, Eikite gulti vie 
nodu laiku, nusimaudykite 
šiltoje vonioje, išgerkite šilto 
vandens. Gulėkite lovoje be 
judesio, duokit laisve kūno ga
lūnėms

Gulint lovoje, nereikia ju
dėti.Kuo daugiau judėsite, tuo 
ilgiau neužmigsite. Gulėdami 
lovoje naskaitykite. Galvoji
mo įtampa, kaip ir judėjimas, 
trukdo užmigti.

2) Jei nakčia pabundate iš 
miego, lai to priežastis — pil-| 
vo pergildymas maistu. Pa-1 
bandykite nuryti prieš rūkšti- 
nes tabletes. Nebandykite snu-! 
duriuoti, nes tas nieko nepa*. 
dės. Jeigu ncmįga ilgesnį lai-

"rys apskaičiavimą, kiek iš tikrųjų bus padidintos išmo
kos, kai bus paskelbta CPI duomenys per pirmą 1980 m. 

’I ketvirtį. Maksimalinis mokestis darbininkams padidėjo 
•$183.90 ir per metus sudarys $1,587.67, skaitant nuo I. 1. 
’ Be 20 milijonų išėjusių poilsin darbininkų,-kių, 
išmokos (benefitai) yra mokama dar 3 milijonams nedar
bingiems darbininkams ir 13 milijonų palikuoniu naš 
-lems ir vaikams žmonių kurie mirė prieš poilsin >šėji- 
'mą. ’ pr- petitas

MODERNUS MENAS

Kitas turtingas meno mėgėjas 
-ateina pas vieną dailininką j jo 
ateljė. Matyt, jis norėtų nusi
pirkti kokį paveikslų, nes labai 
atidžiai apžiūrinėja menininko 
iškabintus paveikslus. Ties vie
nu sustoja kiek ilgiau. Pagaliau 
jis dailininką paklausia:

‘ — Ką šitas paveikslas vaiz-

duoja? r
Karves ganykloj, — atsa

ko dailininkas.
— Tikrai? Betgi aš čia nema

tau jokios žolės.
— Ja karvės nuėdė.
— Kad aš čia nematau ir jo

kiu karvių.
- Ka gi čia karvės vo ks to

kioj vietoj, kur neauga jokia 
žolė...

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki draugams ir klientams 

1^4 
EDMUNDAS VENGIANSKAS IŠ

HOLLINGSHEAD OLDSMOBILE
PREKYBOS P1ONĖS

5370 So. Western Ave. Telef. 476-7000

pr. šul;

ui n m iiiiiiiiniiniliiiiiiii n lininiui linini

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinn ■ n i linui linui m

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ* ŠVENČIŲ ?
linkiu savo pacientams, /. ;

draugams ir pažįstamiems —:

DR. VYTAUTAS TAURAS
Gydytojas ir Chirurgas

2652 West 59th Street, Chicago, Ill. 60629
Tel. PR 8-1223

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA 
sveikiname gimines, draugus, pažįstamus 
ir lietuviškų organizacijų bendradarbius. 
Taip pat sveikiname mūsų Elektros įren
gimų ir Pataisymų Bendrovės klientus.

Visiems linkime LAIMINGŲ 
ŠVENTŲ VELYKŲ! *

ką tęsiasi, kreipkitės pas gy
dyto ją.

3) Jeigu anksti pabundale, 
tai yra senatvės požymis. Vy
rai ir moterys vyresni negu 60 
metų amžiaus, dažnai negali 
miegoti iš karto ilgiau, negu j 
3 — 4 valandas nakties metu. ’ 

vėlaiPabandykite eiti gulti 
ir atsikeikite, kai lik prabtm-j 
date. Bet visdėllo nebijokite,! 
kas jus palietė nemigas Jūsų 
šeimos—gydytojus—visada gali“ 
nurodyii nemigos priežastį 
ir nurodys būdus, kaip su ne
ncui iga reikia jums kovoti.L^\

rnoj snkfirė f Tuk Tnėją 
Ir altorių jai pf^talė.
Tik ją vi<ną vi> mHūj

Linksmam pavasariui prasidėjfls, prašome apsilankyti šioje 
prekyboje, čia rasite gausiai nauju ir vartotu automobiliu. 
Lietuvius šioje įmonėje mielai aptarnauja Edmundas 
Vengianskas

Linksmų Velykų švenčių linki visiems 
savo klientams ir draugams

ROYAL BLUE STORE
A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS

4359 S. Campbell Ave. Chicago, Ill. 60632 
Tel. BI 7-9475

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems

suprasti negalėjo.
;)i|) žmogelis taip iš karto
nojingai snkxaileio. r
r ’ . . . . S 8514 ROBERTS ROADos pamalęs ją prie tvarto.,. S
______ ________ Lawn, Illinois 60455 598-9661

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems draugams ir kostumeriams linki

A. LAURAITIS
INSURANCE AND REAL ESTATE 
4645 So. Ashland Ave. Chicago, III. 

Telef.i LA 3?8775

Importuoti kristalai/ parcelianiniai servizai, gintaro karo
liai it žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklas bei monetų kolekcijas, 
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

1207 S. Sacramento (kampa* Archer ir Sacramento)

Tel. 247-5081



is SLA prezidento Povilo P. Dargio 
Vasario 16 proga pasakytų kalbų

Susivienijimas Lietuvių Ame- 
koje Įsteigtas prieš 94 erius 
lėtus. Mdsų tėveliai ir diedu- 
ai Susivienijimą suorganizavo 
; pereitam šimtmetyje jau vei 
iusiųjų lietuvių organizacijų. Iš 
Edėsniųjų ■ Amerikos lietuvių 

lįolonijų suvažiavo Į Pennsyl- 
ųanijos angliakasių rajoną rink
tiniai atstovai ir 1885-aisiais me
tais nutarė visoje Amerikoje 
xfeikti bendromis ; jėgomis. Ta 
ūroga ir; suorganizavo savo pr- 
ganizacijų prgaųizaciją-Susivie- 
nijimą Lietuvių Amerikoje.

j Per tuos 94-erius metus Su
sivienijimas pagelbėjo į nejaį- 
ihę patekusiems broliams ir se- 
ams. Paglbėjo dešimtims tūks- 
tanęjįį Jjet^yįų, ypač finansinįąi, 
9. jo nariai'visokiausiais ki-

i:

> Susivienijimo steigėjų Įsipa
reigojimas buvo — ne vien savo 
mariams suteikti piniginę pagal-

Kai susidarė proga, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje pre
zidentas Stasys Gegužis vado
vavo lietuvių delegacijai Wa
shingtone įteikti Amerikos pre-, 
zidentui milijono lietuviu ir lie
tuvių draugų parašuą, prašant 
Lietuvai, kaip nepriklausomai 
valstybei, pripažinimo, i

Kai Lietuva tapę nepriklauso-' 
ma, kol dar nebuvo Lietuvos; 
Pasiuntinybės Washingtone, Su 
sivienijiųias ir jo žmonės atjiki-' 
nėjo dalį tų pareigų, kurias vė
liau ir dabar atlieka • Lietuvos!f 
oficialioji Pasiuntinybė. Susiviej 
nijimo žmonės dar padėjo Lie
tuvos Pasiuntinybei ir darbo jė< 

£. > * i ’ga. • * . lO r

•Kai 5940 metais Lietuva vėl'
» ji

neteko nepriklausomybės ir kai’ 
tūkstančiai lietuviu tautos pat- 

j* "y K , ‘•-•V * ~

riotirigų tautiečių bėgo nuo ziau 
raus okupanto ir ieškojo prie
globsčio, Susivienijimo veikėjai 
ir tada klabeno Amerikos įstai-

kietijoje už dolerį buvo duoda 
ma šimtai markių.

šjandien Susivienijimo vado
vybė i- Susivienijimo išlaikoma 
ir paremiama spauda ir radijas 
tebegelbsti aukomis. SLA žmo į 
nės darbuojasi VLIKe, ALToje,Į 
Lietuviu Bendruomenėle ir vi i 
sese kitose patriotinėse, kultu-į 
rinėse, meno, dailės, politinėje Į 
ir sociaiėse organizacjjose%, gęlbs1 
ti visięms, kurie kovoja už Lie-į 
tavos uepr klausoinybę ir lietu- •
vybės išlaikymą už Lietuvos ri- i 
bų gyvenantiesiems lietuviams.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje yra visų lietuvių’ orga
nizacija. Mums rūpi išlaikyti 
per 94-erius metus išpuoselėtą 
organizaciją stiprią, didinti ir 
tas santaupas, kurias jos nariai Į 
sudėjo ir tą uždirbtąjį pelną, 
kurį gerais investmentais Susi
vienijimo vadovybė išaugino iki 
arti keturių milijonų dolerių, 
kad jie atitektų lietuvių vai
kams ir anūkams- Susivieniji
mas daug ką atliko ir dar gali 
atlikti. Eet negali atlikti tiktai.

mas tais laikais stambią, 
$5.(‘00 sumą, laikais kada

net 
Vo

Simas Kudirka buvo atvykęs Į SLA centrą ir dalyvavo- tradici
niame Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjime. Sužavė
tas malonia SLA šeima, Įsirašė į SLA organizaciją. Nuotrau
koje j'į matome su SLA prezidentu Povilu P. Dargiu, už jų 

matosi SLA 5-osios- Apskr. iždo globėjas Crarles Kula.
• . (Charles Binkins nuotr.)

irbti ne- įpa^uj

pėti už h^riklaušoir^bės. 
Las skeltMičiai spaudaL

■*. . * • *♦.* *■**'*

'vi^^ina^ir j'cifr buvo' j^rmasiš-: 
su finansinę pagalba,

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinėje
Kovo 29 d. šaulių namuose 

įvyko V. D. šaulių rinktinės 
j valdybos posėdis. Aptarta arti
mieji veiklos reikalai, priimti 6 

•nauji nariai ir paskirta aukų.
Nutarta: gegužės 25 d. aplanky
ti mirusių šąulių kapus šv. Ka
zimiero, L. Tautinėse ir Betani- 
jos kapinėse. Gegužės 26. diena 
dalyvauti šv. Kazimiero kapi
nėse pamaldose. Birželio 15 d. 
vykti, į Rockfordą į rinktinės 
penkto būrio ruošiamą Joninių 
gegužinę.

Šiame posėdyje vėl paskirta 
aukų: ALTui $50 Donelaičio, 
Marquette Parko, BreightonlPar.

' ko lituanistinėms mokyklorrfsjp^ 
100 dol. Iš viso 350 dol. Stipri 
Šaulių crganizacija įsigijo nuo? 
savus namus, pastatė brangų 
Kalantai paminklą ir nuolat ski- 
ria aukų lietuvių kultūriniams 
ir lituanistinio švietimo reika
lams. Tas galima atlikti tik są- 
■jungoje vyraujant solidarųpaui/ 

įviš-

kam sugyvenimui. Veiklos pa-j 
sisekimas priklauso ir nuo orga- • 
nizacVai vadovaujančių asine-« 
nu. V. D. rinktinei kaip tik va- - 
dovauja kilnios ir darbščios as
menybės, kurių viršūnėje: VI. < 
Išganaitis, Jonas Jasaitis, Juo
zas Mackonis, Julius Pocius ir 
kiti, moterims vadovauja nenu
ilstamos energijos ponia Stasė 
Cecevičienė su savomis talki 
ninkėmis.

P, Venclova

IZRAELIS PLEČIA 
'KOLONIJAS : ’

Ketvirtadienį vakariniame Jor-’ 
/fano upės krante, netoli Jericho 
iiriesto, prie kelio į Jeruzalę, Iz
raelio valdžia pradėjo statyti 
naują kaimą. Tai 65-oji žydų ko
loniją šioje srityje, atimtoje iš' 

įjąędbnijos.
J Jčfužalėjė demonstravo apie 

3,ob6 -sionistų ir įvairiu dešiniu- 
,Įų grupių reikalaudami prem- 
j'^rąjfų^tšąukti pasitarimus su. 
prezį|Carteriu ir prijungti nu'-.. 
ghną $ritj prie Izraelio. Vienos 

plakatuose buvo įrašyta: 
^‘Reginai, nevažiuok j Washing-' 
toną” ir “Amerikos žydai, nepa
sitikėkite. Cąrterįu”.. G.ush Emu-: 
nim grupėįyra įprięšinga duotij 
savivalda Į.2 milijono palesti-

visokeriopa pagalba savo arti
mui. . Apdrauda, griežtai kont
roliuojama valstiją apdraudos 
departamentų, neleidžia nė vie- į tolerancijai ir broliškai lietu 
nam centui nubyrėti. Štai, ko-}— ------ ----- - ./ .JĮ
dėl Susivienijimas yra taip se-|
Ms < W&pM 1*1 to apie' tebevykstančio vająus ph- 

jungti! lengvinimus, kurie skelbiam^

tojais, nusipelnę lietuvybei gar
bingi lietuviai ir lietuvės.

Mūsų jaunimas padės ne‘ tik 
Susivienijimui išsilaikyti, kles
tėti, bet padės ir patys sau, nes 
darbuosis, turėdami tūkstančių

* Kodėl Susivienijimas ^afįsti- 
^resnisMz šiitas ^otganHz^eij aį ? 

• Atsakymas aiškus: jame vietos 
vfc^^itįkinimų. visų pe- 

•ligijųįipttiyiai. Jis savo ‘kultūri
nę, meninę^^visuomeninę ir po- 

* litinę veiklą grindžia stipriu sai 
tu. Tas saitas yra nepamaino
mas ryšys, tai fratemalizmas,

1
1

^e^Įūleat.tovoli prieš. 
/|ą, kąr-ji musų;'veteranus .vieną ] • > s °
įsĮo Įjta/pasisąukia amžinam \pp-į1 
įflsiui... čia yra visų tragedija.
Ip-alim tik organizuoti SusLyie- 
^ijimui tęstinumą. Dėl fo? ir 
laukiuosi į narius jaunesnių’na
trių! Ilgainiui jie galės perimti 
’3ų tėvų organizaciją ir jų su
kauptą turtą ateities kartoms ir 
■Žavo vaikučiams. -S
S Brangūs SLA nariai, tėveliai 
;4r mamytės, o taip pat ir dar 
■penariai, pasistenkite Į mūsų 
^rangią organizaciją Įrašyti sa- 
4jVo sūnus ir dukras ir kitus jau
nuolius! Susivienijime jau dar. 
'•.bar turime keturių kartų lietu- 

■ities
Reikėjais ir penktosios ir šešto-: 
pios ir tusu kitų ateities kartų 
-įietuviai, mūsų organizacijos su 
4o turtais ateities šeimininkai!-;, 
■į Veikdami Susivienijime tarpe. 
'7,000 narių trijuose šimtuose 
lietuvių kolonijų naujajame pa
saulyje jie sau ras daug talki- 
įjimkų ir gražaus Įkvėpimo. Mū.--: 
jsų visų atžalynas dar stipriau 
pražydės lietuvybės dvasioje/, 
■veikdamas mūsų organizacijo
je, kurios garbės nariai ptadef 
■dant dr. Jonu Basanavičium,v

sul?4ririąiviįiĮį,^ yp§&j jaunimą, 
šiuo .metu Susivienijimo vado

Z'

‘ ‘i i A-;.‘ A- -A
ŠvUVelyKy ž 

mū^^raug<^s,rfklientdn^yxižtŠtamiems<

2225 Ogden Ąve
,' ' ’ ‘ UMe West.of Rt. 53 on Ogden Ave.'
I.isIe;-ril. 6O532 ■ Tel: 852-4500

■ SHARKO’S WEST, 6301W. 63rd STREE
•>. * *■- • • *

gaupa nįęfųjų n|riųf^ipą tokių pa 
langių į SusiViįpiįiffhą Įstojimo 
sąlygų dar niekad jokia kita' 
organizacija nei pats Susivieniji' 
mas nėra davęs! Skaitykite mū-

I

įįE^MŲ-ŠV.- VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems mūsų klientams, draugams ir 

i pažįstamiems, linki .

mūsų organe Tėvynėje ir StfisP 
vienijimui draugingoje spaudo
je bei radijo programose.
t šios mintys tinka visais metų 
laikotarpiais. Bet jos ypač svar- 
biosį-Jkąi Jįąętųyę^un^pkįausoį 
jnybės Genčių proga, stengia
mės sustiprinti lietuvybę, arba — Mirė buvęs; Aukščiausiojo : 
bent stengiamės dirbti ta kryp- teismo teisėjas Stanley F. Reed,j 
timi, kad lietuvybė nesilpnėtų. sulaukęs 95 metų amžiaus.

JAY DRUGS VAISTINĖ —
2759 W. 71st St, Chicago, UK

» BŪPE>T1NGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • £OSMETffiOS REIKMENYS ... .

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

NERINGOS RESTORANAS Tel 476-2206

ALEKSANDRA BUIVYDIENE, Sav.

2632 West 71št St., Chicago, Hl. 60629GeraldasSharko— Tel. 476-9026
y

iŽ'UTelefonas — LUdlow 6-3636 v ■
Visft6$^estoranuose puikios vėdinamos salės tinkamas 

vestuv^įsgĮfr Šitokiems parengimams, Skanus valgis, vietos y

P

dr. Vincu Kudirka, baigiant vėį 
-Įesnių u Jaikų jų id^jų vykdyk 
----------V# - n // •'

GH

CLUB ROMA
RAMUTĖ IR VYTAS BUTKAI, Sav.

2539 West 69th Street

1-aL: ■■ Tsžžx* J

»■■■

■>Ū;.

FRANK D. SAVICKAS
State Senator 27th District 

and Ward Committeeman — 15th Ward 
Regular Democratic Organization

Aldermanas FRANK J. BRADY 
15th Ward

Regular Democratic Organization

SVEIKINAME JUS IR JUSU ŠEIMAS
SU ŠVENTOM VELYKOM

.i I--. ' ' ■ A' "S
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems savo draugams ir pacientams linki

DRvHIRS; PETERLBRAZIS—
Gydytojas ir Chirurgas

2434 West 71st Street Tel.: HEmlock 4-5849

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
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Atėjo Velykos
Nei neapsižiūrėjome, kai atėjo Velykos. Praeitą sa

vaitę plakė Verba, o šiandien jau mus sveikina atgimu- 
; si gamta. Oras dar vėsus, bet pakilusi saulė jau šildo. 
; Lietus ir tas nežvarus. Ryte dar buvo šalta, bet vakare 

jau buvo peršilta.
Velykos surištos su kiaušiniais. Neseniai buvo da- 

: žomi jų tik lukštai, rašė vašku, o šiandien margu- 
.' čių dažymas tapo didžiausiu menu.- B et pati svarbiau- 
’ šioji problema dar ir šiandien lieka neišspręsta, kas bu

vo pirmiau:' višta ar kiaušinis. Greičiausia, kad -ji bus 
; neišspręsta, bent mūsų amžiuje. Pažengėm labai toli 
; moksle, bet praeitin žengėm labai mažai. . ■ 
' r -įMūšų amžiuje visi domėjomės Kenijoje, Viktorijos 
' pašlaitėse mokslininkų ■ Lenky žemės kasinėjimuose 
> surastais prieš bO,Q0O metų išlikusiais griaučiuose, ku-
* rie buvo panašūs į fūsiškius, bet šių dienų kiniečiai 
; rado dar panašesnius griaučius į mūsiškius. Tiktai 
1 kiniečių surastieji buvo panašesni į mūsiškius ir keliais
• šimtais tūkstančių metų senesni. Ilgau pagyvenus, 

bus išaiškinta, kad ir kitokių duomenų esama.
_ Velykos — visos žmonijos atgimimo šventė. Šiau- 
” rėš pusrutulyje gyvenantiems žmonėms atgyja gamta, 

kartu su ja atgyja kiekvienas žmogus. Prieš tūkstančius 
tai jautė kiekvienas Europos gyvent jas, kai saulė pra
dėjo aukščiau kelti galvą ir atnešė medžiams pumpu
ras. Tai jaučia kiekvienas šiandien gyvenantis lietuvis, 
pajutęs artėjantį pavasarį, nešantį džiaugsmą rr at=- 
gimimą. Šiaurės Amerikoje gyvenantieji ' lietuviai 
jaučiame ne tik Pavasario, bet 
lumą.

Švenčių proga kiekviena- šeima 
savaisiais pasidžiaugti vedamais 

vės planais ir baigiamais atlikti 
Jaunimas turės progos aptarti su vyresniaisiais sa-' 
vo netolimo gyvenimo žingsnius. Vyresnieji galės 
aptarti ne tik savo kasdieninius reikalus, bet ir su 
vaikais pasitarti dėl tolimesnių jų darbų ir sieki
mų. 0 pensijon išėjusieji galės išmatuoti, ką naudingo 
jie dar pajėgs padaryti, kad jaunimas iš jų patirties 
galėtų pasimokyti.

Ne visi lietuviai gali džiaugtis Velykomis ir jų 
y sukeliamomis atgimimo nuotaikomis. Lietuvoje Vely-

jau Vasaros ši-

turės progos su 
darbais, jaunat- 

didesniais darbais.

kos, jeigu ne uždraustos, tai kreivai j 
Velykų dieną ir dar prieš ją visame 
sustiprinta propaganda, .kad kiekvienas 
delis ir mažas, galėtų ne tik daugiau pagaminti, bet 
dar pralenkti patį geriausią darbininką. “Komunis
tinė” statyba paremta ne kasdieninių ir nuolatinių, 
tvarkingu darbu, bet lenktyniavimu ir skuba. Jei
gu “komunistas” neskuba, tai jis ne komunistas. 
Jis pats gali taip jau labai ir neskubėti, bet jis 
privalo daboti, kad greta jo dirbantis mūsų tau
tietis skubėtų.

Kad okupantas galėtų išspausti galimai daugiau 
iš kiekvieno pavergto lietuvio, rusai planuoto jai Mas
kvoje išgalvojo įvairiausių planų gamybai padidinti, 
dar našumui kelti, geresnėms prekėms gaminti ir 
svarbiausia — lenktyniauti. Joks darbas “komunisti
nėje” Lietuvoje neįmanomas be lenktyniavimo. Kad 
tas lenktyniavimds būtų stropiai prižiūrimas, kiekvie
nas darbininkas apstatytas dideliu skaičiumi budėtojų, 
kurie yra priversti registruoti kiekvieno dirbančio žmo
gaus judesį. Tie kontrolieriai, partijos pirmieji sekre
toriai, policininkai ir net partijos nariai, su kū
nu ir siela jau atsidavusieji sovietų imperializ
mui. Laimė, kad tokių daug nėra, bet reikia pripa
žinti, kad jų atsiranda . . .

Lietuviai yra visą laiką spaudžiami daugiau ga
minti, bet lietuviams ta gamyba nieko neduoda, nes kiek 
vienas pagamintas grūdas, kiekvienas riebalo svaras, 
kiekviena išmelžto pieno kvorta skaičiuojama, užrašo
ma ir išvežama į sovietinius maisto telkimo centrus. 
Pirmieji pieno puodeliai eina Lietuvoje gyvenančių So
vietų karių ir policinnkų šėmoms. Vėlau sąraše pir
moje vietoje stovi Sovietų kariai ir policijos tarnauto
jai; kas atlieka nuo rusų, eina lietuviškiems privilegi- 
jotiems žmonėms. Pirmon eilėn aptarnaujami^, aukšti 
partijos ir valstybės pareigūnai,; o antrbje vietoje stovi 
paprasti partijos nariai, turintieji žymiai didesnes pri- 

jvilegijas, negu partijai visai nepriklausantieji dabar 
tinės sistemos vergai. Okupantas stengiasi Įtraukti Į 
partijos eiles kiekvieną gabesnį darbininką ir darbo 

’ prižiūrėtoją/ Apie jokią lygybę okupantas dabartinėje 
Lietuvoje visai nebekalba. Jam rūpi Įtraukti Į valstybi
nį tinklą kiekvieną, kuris gali daugiau pagaminti.ir tu
ri storą odą, galinčią kitą savo tautienį'išnaudoti oku
panto naudai. ' .

Amerikoje gyvenantieji žinome Lietuvoje pasili
kusių mūsų brolių vargą ir nepaprastai žiaurų išnau
dojimą. Mes taip-pat žinome, kad- vieni mažai ką tega
lime jiems padėti. Visi reikalai taip sutvarkyti, kad 
mažiausioji parama, kurią mes galėtume artimiesiems 
suteikti nepaprastai brangiai kainuoja. Mes turime 
maitinti tą baisų išnaudotoją už kiekvieną Lietuvon 
pasiųstą gabalėlį audinio, apavo arba kuki paprasččiau- 
sią instrumentą, reikalingą gydytojui sveikatai tik
rinti. Anksčiau dar buvo galima pasiųsti vaistų, bet pa
skutiniu metu vaistai eina tiktai valdžios šeimas gy
dančioms ligoninėms, bet ne kiekvienam lietuviui. Oku
pantas išnaudoja mūsų brolį ir sesę, o kai mes bando
me išnaudojantiems padėti, tai privalome mokėti dide
lę duoklę — muitų mokestį ir už persiuntimą.’

Amerikos lietuviai žino, kad pavergtiems savo 
broliams jie gali padėti, bet jiems aišku, ka<į ta pagal
ba bus efektyvi, jei mes mokėsime vieningai dirb
ti. Tos vienybės mūsų tarpe nėra. Vietoje susi- 
tarimų ir būtinai reigalingų darbu, derinimo, mes 
dažnai tarp savęs pykstamės ir vienas kitam kliu
dome. Būtų gražu, jei Velykų proga mes at
gimtame, rastume bendrą kalbą ir galėtame dirbt

jas žiūrima, 
krašte bus 
lietuvis,* di-

Pik. T. VIDUGIRIS

VIETINĖS RINKTINĖS KAUNO
PULKO TRAGEDIJA

(Tęsinys) Nuvykus į divizijos štabą,
Apie vidudienį iš Vilniaus į',Diętl Pareiškė:

Ašmeną atvyko pik. Itn. Dietl 
su dviem motorizuotam kuo
pom. Jis ketino Ašmenėlę išva
lyti nuo lenkų partizanų ir ją 
sudeginti, tačiau ten jis nuvy
ko pats vienas lengvąja mašina. 
Grįžęs pranešė, kad Ašmenėlė- 
je lenkų nebesą, kad" jis radęs 
ten 5 sužeistus ir 5 sveikus mū
sų kareivius, kurie tuoj atvyksią 
į Ašmeną.

Tačiau, ligi gegužės 15,d. 15Į v. 
niekas Asmenėlės nebepasi
rodė. Kur dingo tie 5 sužeistie
ji ir 5 sveiki kareiviai — nepa
aiškėjo.

Gegužės 15 d. apie 1.0 v. 310; 
o jo bataliono vadas, kpt, Gan-< 
tautas pašto’ telefonu pranešė 
man, gavęs per vokiečių, ryšių 
karininką pik. Itn. Dietl įsaky
mą vykti» sų ^batalionu žygio 
tvarka į Vilnių. Bataliono žy-- 
giui į Vilnių sutikimą daviau.

Pakeliui į Vilnių batalionas 
buvo apsuptas SS dalinių ir nu
ginkluotas. Nuginkluotam bata- 
talionui. atvykus į Vilniaus aero
dromo aikštę, iš jo buvo, vokie. 
čių. parinkta keliolika vyrų ir 
SS-kų. išvežta, esą, darbams. Po 
kurio' laiko grįžę SS-kai paskęl- 
bė, kad išvežtieji sušaudyti ir; 
esą, “tuo atpirkta bataliono kal
tė” (?).

Gegužės 15 d. apie 15 v. iš 
Vilniaus atvyko Dietl ir įsakė 
surinkti visus Ašmenoje esa
mus karininkus. Susirinkusiems 
karininkams jis įsakė susėsti į 
sunkvežimius — jie, girdi, vyk- 
sią į Ašmenoje rezidavusį vo
kiečių divizijos štabą pasitari
mo.

a) pulko daliniai galutinai 
į demoralizuoti,

b) kautynėms jie netinka, nes 
neapmokyti ir kautynėse pra
randa ginklus bei drabužius,

c) pulkas bus nuginkluotas ir 
gražintas į Kauną, kur išeis ap
mokymą ir bus apginkluotas.

Kad nebūtų jo'kio pasiprieši
nimo, pulko štabo viršininkas, 
mjr. Impulėvičius, pulko, adju
tantas kpt. Kaupas ir j. ltn-ai 
Grigaliūnas ir Bučinskas ima
mi įkaitais. Jeigu nuginkluo
jant bus priešinamasi, jie visi 
’keturi bus sušaudyti. Pasiprie
šinimo nuginkluojant atvejų, be 

>to, pulko, ir bataliono vadai bus 
atiduotikaro lauko teismui.

Čia pat esantiems kuopų va
dams Diętl įsakė visus ginklus 
ir šaudmenis palikti -gyvenamo
siose patalpdse^o kariyiųs išves-, 
ti į aikštę prie kino salės. Suve
dus kareivius į aikštę, vokiečiai 

’iš patalpų paėmė ginklus ir 
"šaudmenis. Nuginkluojant inci
dentų neįvykž. .... .

: Kareiviai buvo paskirstyti į 
!4-as grupes ir vokiečių saugomi 
nuvesti atgal į patalpas. Karinin
kus nuvežė į divizijos štabą (Aš- 

; menos Viduriniosios Mokyklos 
;rūmuose), ten juos nuginklavo 
'ir išvežė į Vilnių SS vadei žinion, 
į Taip Vietinės Rinktinės Kau
no pulkas baigė trumpas ir tra
giškas savo gyvenimo dienas.

(šis rašinys autoriaus para
šytas 1944 m., birželio mėn. pra
džioje, Salaspilio (Latvijoje) 
kacete, kaip trumpas raportas 
ten pat kalintam Vietinės Rink
tinės vadui.)

Iš Kario

Chicagos mokytojai
paminėjo Donelaiti

ČIKAGOS .MOKYTOJAI 
PAMINĖJO DONELAITĮ

Kristijonas Donelaitis mirė 
Tolminkiemy 1780 m. vasario 
18 d., tad šįmet sukako 200 me
tų nuo jo mirties, šių reikšmin
gą sukaktį laisvojo' pasaulio lie
tuvių visuomeninės ir kultūrinės 
organizacijos stengiasi kiek ga
lima iškilmingiau paminėti. Ko
vo 23 d. tokį minėjimą surengė 
ir Čikagos lietuvių mokytojų "są
junga Tautiniuose namuose, ku
riame dalyvavo tos sąjungos 
nariai ir nemažas būrys lietu
viškos visuomenės atstovų. Mo
kytojų sąjungos valdyba, kurią 
dabar sudaro: pirm. Magd. Šu- 
laitienė, vicepirm. Apol. Bagdo
nas, sekr. Br. Gelažius, kasinin
kė Ona Burneikienė ir parengi
mų vadovė Rožė Kriaučiūnienė, 
atrodo, įdėjo nemaža pastangų 
jį tinkamai suorganizuoti, nes 
buvo platoka meninė programa 
ir po' to vaišės visiems daly
viams.

Minėjimą įžanginiu žodžiu 
pradėjo pirm. M. šulaitienė ir 
pakvietė programai vadovauti 
mokyt A. Eivienę. Aldona B'un- 
tinaitė, akompanuojant .Arūnui 
Kaminskui,; sodriu ir stipriu bal-. 
sii sudainavo keturias Mažosios 
Lietuvos dainas ir giesmes, tarp 
kurių V. Banaičio harmonizuo
tą Dieve Tėve gailestingas, kuri 
buvo atlikta pirmą kartą JAV. \ 
Po., to buvo ĮApol. Bagdono rū
pestingai paruošta platesnė pa
skaita apie Donelaitį, jo laikus, 
jo gimtinę LazdyneEuoše, visai' 
netoli, -puo (ruinbirfėš, apie jo 
kūrybą ir' jos reikšmę' lietuvių 
literatūrai-ir- net pasaulinePĘte- 
ratūrai, nes iki šiolėrjo “Metai” 
jau yra išversti į kelioliką kaitrą. 
Prelegentas pabrėžė, kad tie 
“Metai”, kuriuos rhes skaitome, 
vis dėlto nėra visai tokie, kokius 
poetas- buvo sukūręs. Jie buvę 
žymiai ilgesni, bet pirmasis jų 
redaktorius ir leidėjas Liudvi
kas7 Gediminas Rėza, leisdamas 

juos 36 me ta bis praėjus po pov^-----
to mirties, keliose vietose juos 
aptrumpinęs, išmesdamas. ne
maža skaičių šilučiu, kurios 
jam gal pasirodžiusios kiek vul
garios, kai kur per daug “stip
riai” poeto' išsireikšta, panaudo
jant ne visai tinkamus žodžius, 
o gal dar buvę ir kitų motyvų.

Po to dvi Čikagos Donelaičio 
vardo aukštesn. lituanistinės 
mokyklos mokinės R. Stukaitė 
ir D. Polikaitytė įspūdingai pa
skaitė keletą ilgesnių posmų iš

ai—bendrą-visiems—lietaviams-būtinar reikalingą dar- iudgaiiės lurr
bą, kaip jį vieningai dirbo vyresnieji prieš dvidešimt -ne^z^ deklamato^9 gabumus- - - - nemažus deklamatorių gabumus

, m 4 T. . - . 1 ir tikėkimės, kad iš ju galimemetų. Tada mes galėsime ir Lietuvoje vargstantiems susiIaukti gabių aktoriį 0 D 
daugiau padėti. (Nukelta į šeštą puslapį)daugiau padėti.

- JL’ERGEN PETSCHULL
2 *

Ė Oro balionu iš komunistų
į “rojaus” Į laisvę

Lietuvių kalbdn išvertė Juozas žemaitis

(Tęsinys)

“ NEPAVYKĘS PIRMASIS BALIONU
: SKRIDIMAS

Nors buvo jau vėlyvas rytas, bet visa šeima 
jautėsi tiek išvargus, kad tuoj sukrito į lovas. 
Bet Peter nepajėgė užmigti. Jis ėmė vaikščioti 
po kambarį siena nuo sienos ir įsivaizdavęs, kad 
vaikščiojąs po kalėjimo celę, krito į fotelį ir, ran
komis pasirėmęs galvą, pradėjo ašaroti.

O VISTIK, TIKSLAS BUS PASIEKTAS!
Kiek vėliau, tą patį mėnesį, Peter Strefeyk 

vėl aplankė Guenter Wetzel. .Tai buvo pirmas vi
zitas jau gerokam laikui praėjus. Pats Guenter 
jau buvo bemanąs net Peter paskambinti. Susi
tikus vėl abiem draugams, Guenter tuoj' papasa- 
koj<\ kad pasienio žvalgų buvo rastas nukritęs 
balionas v.^ai netoli mirties rėžio, prie Loben- 
rtern. ir kad saugumo agentai plačiai ieško pačių 
balionistų. ---------- -— -

• .•v.” -v/, y.\

ter Wetzel paklausė:
— Ar tu esi vienas iš tų, kurie tuo balionu 

mėgino skristi ir kuris nukrito ties Lobenstein ?
— Taip, tai buvau aš, — atsakė Peter.
— Tai tikra jovalynė, — pabrėžė Wetzel.
Peter trumpai ir aiškiai papasakojo visą 

įvykį. m
— Viskas galima padaryti, Guenter, bet tik 

su tinkama dujų panaudojimo sistema, — tarė 
Peter. — Bet be tavo pagalbos neįmanoma. Pra
šau, dar kartą mėginkime abu kartu.

Po vienos savaitės vėl susitikus, Wetzel at
sakė :

— Sutinku! Mes dirbsime vėl kartu.
Per 17 mėnesių laikotarpį, dvi šeimos Strel- 

zyk ir Wetzel, jau statė trečią balioną, kad jo pa
galba ištruktų iš komunistiško “rojaus”. Treč'o 
baliono statyba buvo daug sunkesnė ir kompli 
kuotesnė, kaip kad pirmųjų dviejų. Praktika pa
rodė, kad šis balionas tūri būti daug didesnis, 
kaip kad du pirmieji. Be to, jis turi būti daug sti
presnis, kad, į jį pripildžius didelį kiekį karšto 
oro, neplištų. Daug rūpesčio sukėlė šiems ryšto 
pilniems žmonėms, kai policija surado prie mir
ties sienos nukritusį balioną. Saugumo agentams 
.pasidarė visiškai aišku,J<a(l kažkas juo bandė iš 
darbininkų “rojaufs5’-pabėgti.’ Tuoj Amvo Rytų

mas, kad kiekviena krautuvė privalo tuoj infor
muoti vietos policiją, jei kas nors mėgins kiek- 
nors daugiau orui atsparios drobinės medžiagos 
(fabric) nusipirkti. Nežiūrint susidariusios to
kios pavojingos situacijos, abi šeimos aplankė au
tomobiliu daugiau kaip 100 miestų ir miestelų, 
padarė daugiau kaip 2,400 mylių kelio, beieško- 
damos nailoninių virvių ir visokių rūšių tvirtos 
ir orui atsparios drobulės, bei kitų įvairiausių 
reikmenų. Po keletos tokių kelionių, Guenter at
siskyrė nuo savo bendradarbio ir užsidaręs į Strel- 
zyk namo rūšį, pradėjo turimus smulkius me
džiagos gabalėlius susiuvinėti vieną prie kito.

Rugpiūči© mėnesio 14 dieną, Peter grįžo na
mo labai susinervinęs. Deris, vos spėjusi su juo 
pasisveikinti, murmėdama jam tarė:

— Aš padėjau salione ant bufeto šios dienos 
laikraštį. Tau labai pravartu pažiūrėti to laik
raščio antrame puslapyje rašoma.

Peter paėmė laikraštį ir atvertęs antrąjį pus 
lapj pamate keletą nutraukų: barometrą, laikro
dį, kišeninį peiliuką ir porą replių. Viršuje šių 
daiktų fotografijų, ryškiomis raidėmis buvo at
spausdinti šie žodžiai: “Liaudies policija prašo 
jūsų pagalbos.” Tiesiog įkritęs į paniką ėmė skai
tyti toliau: “Šie daiktai, kurių matote čia nuo
braukas, yra ; palikti kriminalfstu. Kiekvienas

ti kam šie daiktai priklauso, tuoj pat privalo su
teikti Liaudies policijai pilnas informacijas.”

— Aišku, tai jau prasidėjo, — vos pajėgęs iš
tarti šiuos žodžius, Peter drebainčiomis ranko
mis sviedė laikraštį atgal ant bufeto. — Jie jau 
ieško asmeniškai mūs.

Kai tik šiuo momentu Guenter Wetzel trum
pam momentui pakilo nuo kėdės prie siuvamos 
masins, kuri jau ilgą laiką tarškėdavo ne' ma
žiau kaip 20 valandų per parą. Išsiėmę iš bankų 
visas savo santaupas, dvi moterys ir Peter Strel- 
zyk, lankydami krautuvę po krautuvės, ieškojo 
pačių reikalingiausių balionui statyti medžia
gų. Magdenburge jiems pasisekė nusipirkti 22 
jardus nailoninių virvių. Weimare jie gavo 66 
jardus specialios drobės, pagamintos iš bovelnos, 
niaukų ir gumos, o Halėje pasisekė * įsigyti 165 

;jardų tam tikros nailoninės medžiagos, kuri bū
tina balionų gamybai. Rugsėjo mėnesio 14 dieną, 
vienoje departamentinėje * Jkrautuvėje jie - gaw 
paskutinius 33 jardus specialaus inpregnuoto 
brezento, kuri dar trūko jų balionui užbaigti.
; : (Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK, 
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Mažeika S? Evans

Kunigaikštis Kometas ir jo žuvimo vieta

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMIDSUSIRINKIMŲ

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL: 5*2-2727 arba 562-2728

i

linki savo klientams lietuviams

Licensed by VNESHPOSYLTORG

ir

OFISO VAI*.: pirm- antnuL, tračiac

nisis 2-4 vaL popiet ir kitu Įeiki

Phone 264-2228

FLORIDA

PERKRAUSTYMAl

SKYRIAI:

TeL WA 5-800

RADIJO IIIMOt VALANDOJ

Direktorius

MIDWAY FUNERAL HOME

1

X —•

X UIC b

/
I

Chicago* 

iMUrvi?

— Geologai apskaičiuoja, kad 
be Šv. Elenos kalno viršūnės, dar 
gali prasiveržti keli kiti kalnai 
Washington, Portland ir Kali
fornijos valstijose.

■-

§

TURIME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE 
Tel. 422-2000

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI |R CHIRURGAI 

Cendra praktika, spoe. MOTCRŲ ilge- 
Ofisas 2652 WEST 5Wa FlMRT

MOVING
Apdrausta* perkr»in*yw**«

S Ivalriv af«tvw»v.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 art* 3744994

Visuose mūšy skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš
tos kokybės prekiy prieinamomis kainomis.

Informacijų k nemokamų katalogo prašykite mūs} 
vyriausioje įstaigoje if visuose mūšy skyriuose.

Ofiso telef.: 774'880 
------Uridendlos telef.: 448-5543

DR.LEONAS SEIBUTL
INKSTŲ, PŪSL8S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VtL antrad. 1—4 popiet,

--t-t

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

P. J. RIDIKAS
S354 So. HALSTED STREET

mi gausiai dalyvauti aptarimui svar
bių klubo einamųjų reikalų. Po susi
rinkimo — vaišės. V. Cinką, rast.

DR. K G. BALUKAS 
..UIGRUA lit moterų ligos 

OINSKOLOOINS CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitariib*.

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skm 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 

• now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE* Use only as 
directed The medically proven 

seeks

mo. Prūsiškai ir 
kirsnan “juodas, lenk, czamy, 
rus. čiomyj, vok. schwarz”; iš

P ŠILEIKIS. O* P.
OBTHOPKDAa-PBOTEZISTA; 

Aparatai -Protexai.Jfed.barr 
dažai. Speciali pagalba lD|aa* 
(Arch Supports) ir t t

TEI____BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Straet-------
Valančio* pagal aūsiurima.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

S 649 EAST 162nd ST.
South Holland, Illinois

Vede|a AIdoru OavkVi

Tel**j HRmieek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVEa 
Chicago, ill. 66629

■" 1 II II.I     ....................... .......

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 ». TeL 737-5149 j 

Tikrina akia. Pritaiko akiniu* ir 
“contact lenses”

VaL seal susitarimą. Uždaryta tree

Lietuvio kslba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 41X) 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

GEORGE F. RUDMINAS
3314 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArd« 7-1138-1139

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI •

KLAUSIMAS: Ką dievas darys su tais, kurie, Kristui kara
liaujant, pasirodys nepaklusnūs ir nepataisomi? ATSAKYMAS: 
“Jis nubaus tuos, kurie nepripažįsta Dievo ir neklauso mūsų 
Viešpaties Jėzaus Evangelijos. Jie kentės bausmę, amžiną sunai
kinimą (ne kankinimą), bus atstumti nuo Viešpaties veido ir nuo 
jo šlovingos (juos globojančios) galybės” (2 Tesal. 1:8, 9). Ne- : 
klausymo arba nuodėmės alga yra ir pasilieka mirtis, ne kan- ! 
čio$, amžinas gyvenimas gi yra Dievo dovana, kurią gaus tik tie, 
kurie klauso ir vykdo Dievo įsakymus ir daro jo valią. Kurie p BŪTĖNAS 
priima, klauso ir draugauja su Dievo Sūnumi Jėzumi, kaip pa
rašyta 1 Jono 5:11, 12: “Dievas davė mums amžiną gyvenimą, ir 
šitas gyvenimas yra jo Sūnuje. Kas turi (Dievo) Sūnų, tas turi 
gyvenimą, kas neturi Dievo Sūnaus, neturi gyvenimo”. Parašyta, 
kad Jėzaus vardui turės priklaupti kiekvienas kelias ir kiekvie
nas liežuvis turės jį pripažinti ir garbinti, nes kitaip negaus gy
venimo nė ant žemės, nė kur nors kitur.

8V. RAITO TYRINĖTOJAI
X Muxikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

(Tęsinys)

APYLINKĖS BALTIŠKUMAS ir keršis keršas gyvulys”.
Sritis, kur buvo 1264. VI. 24- 

mūšis ir kur žuvo kunig. Komo 
tas, kur jo kapas bei istorinė 
“Kumat” vietovė pasilikusi, te
beturi baltiškų — prūsiškų-jot- 
vingiškų-lietuviškų vietovardžių 
ir šiandien. Pačio mūšio vieto
vės šiandieniniai vietų vardai

■ tokie yra: Kiemowka “Kirsne- 
lė” ir Kersnowo “Kirsnava, ar-’ 
ba Kirsna”. Pastebėtina, kad

Kirsnan “juodas” susilaukia 
naujesnės lyties slavų žodyje 
č(i)m(u) iš č(i)rchn(u)„ kur 
dabar lenk. czarny,-a ir rus. čior 
nyj,-aja “juodas-a”. K. Būga sa 
vo Liet. k. žod. LXXXIV sako: 
sanskritiškai kPsnah “juodoji 
antilopė, schwarze Antilope” 
ir krsnah (arba kršnas) “juodas, 
schwarz”. Taigi, žodis kirsnas 
yra ir senas, ,ii/ šiokios lyties 
baltiškas, ir paplitęs labiausiai

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W6«MHister Community klinikos 
AAodicinos dirotaoriu*

1938 S. Manhoim RA, WestdMotor, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomU ir

M»0 WMt Mrd CMoaf*. VL Maži

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
Tai. (813) 321-4200

. -M Ml A

Našliu, Nasfiukiy ir Pavienių klu-j 3T3Č lenkiškieji žemėlapiai sten, _ . , 5 v
' giasi šakninį priebalsį s (Kirs-n.) Prūs^ Jot vingų žemėse kaip

turės nariu susirinkimą Vyčių saleje, , , _ . v *• vietovardis ir tuo būdu dėkingai2455 W. 47th St. Visi nariai kviečia- paversti savu priebalsiu s=sz vieiovarais ij tuo ouau aeKingai 
...................... (Kirš-n-), o vokiečiai paprastai Paded^ nužydėti baltų žemes 

dažnai palieka čia priebalsį s net tolimiausiaą gaires. Jis; slypi 
nelietę, — taigi,, šie labiau paiso *r ^’a pradžioje minėtuose jot- 
vietovardžio kilmės ir jo tikru- mūšio ^ Komoto žuvimo 

jotvingiškai vietos dviejuose varduose. ~
Ten pat yra dabar lenk.-vok. 

Kalnica kaimas ir dvaras 5 km 
dalies plg. lietuvių žodį keršas . Į Bransko mst., 2 km
“margas, dryžuotas, rainuotas” šiaurę nuo Kirsnavos ir 3 km 

_ _ _ ____ ■_______ - į žiemryčius nuo’ Kirsnelės, augs
tumoje, prie Bransko — Biels- 
ko kelio: ■. ■~

Kal-n-ic-a vtv. nėra slaviškas 
(ir germaniškas), tik jis ilgai
niui yra gavęs slavišką priesa
gą — -ir- (vien tik sudurtinis 
priebalsis d (t4-.s) rodo, kad vie
tovardyje jis neseniai . atsidū-

P. Matulionio žemi. Kelno eže* < 
ras, o vok. kryžiuočių viešpata
vimo laikotarpyje vadintas ir 
M. Toeppeno žemėlapyje įrašy
tus prie to ežero vietos vardas 
Kolnika (Kulene), dabar lenk, 
-vok. kaimas ir dvaras — abu 
Kolnica. Baltiškoji priesaga -ik-, 
matome, dabar jau išversta 
slaviškąja priesaga -ic; tokių at
vejų ir daugiau yra. Nebekal
bant apie Lietuvos, Latvijos ir 
M- Lietuvos, Prūsų žemes, net 
ir pačios Jotvos plotuose dar ir 
dabar surandame plačiai išsi
mėčiusių šaknies kal-n vietovar 
džių: vandenvardžių, miestovar 
džių, kaimėvardžių. Ir šitoji vtv. 
šaknis tiek pat yra patogi bal
tų žemės plotams ploteliams su
rankioti, jei tik ji nėra jau įsi
galėjusiose okupacijose pavers-i 
ta vokiškaisiais “bergais” ar len-1 
kiškomis “gūromis” bei rusiško 
mis “goromis”.

Viena (iš daugybės) istorijos 
ironra čia iškeltina. Baltų že
mėje — Jotvos pietuose teka 
sląvijko (lenkiško) vardo upė 
Czama “Juoda -oji” — Nuro 
augštupio kair.-p. įtakas, 3 km 
į pietus nuo KirsnAvos, apie 20 
km ilgio, prasidedanti 23 km į 
šiaurę (ryčiau) nuo Drogičino 
msf. Pačiąme jos augštupyje sto 
vi Cerkiewna Czama mstl. (= 
“Cerkvine čama”, — ir tai pa
liudija, - kad čia yra atsirasta 
rytų, slavu (krievų-rusų) kolo
nijos: rus. ėęrkvo’ “cerkvė, baž
nyčia,’ o lenk, koscel”) ir dar 
piečiau jos Czama Wielka “Di
džioji Cama” mstl. Kadangi, tai 
baltų kraštas, kur slavų, net nė 
vakarų slavų (lendu ir mozū- 
Yųj nebūta ir kadangi ta upė 
kaip tik teka per sritį, kur te
bėra gyvi prūsiškiejiįotvingiš- 
kieji Kirsnos vietovard^j^^iai, 
be abejo, šičia irfinitfiorjt tipe bus 
turėjusi savo pirmąjį vardą tik 
baltišką — Kirsna, okupacijoje

Laidotuvių Direktoriai

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

NORMAN BURŠTEINAS 
KAILIŲ KRAUTUVĖ IR SIUVYKLA

185 NORTH WABASH AVE. -2 aukštas 
Telef.: 263-5826. į Rezid.: 677-8489

COSMOS PARCELS EXPRESS
— -CORPORATION- - - - - -

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
tiksliai aptarnauja- savo skaitlingų klijenturų, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS l LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022.
TeL: (212) 758-1150/1

Apple-Valley, Minti; 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. G6610 
Chicago, III. 60622 
Chicago, III. 6062$ 
Cleveland. Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 495C4 
Hackensack, N. J. 074C1 
Irvington. N. J. 67111 
Hartford, Cenn. 06106 
Lakewood, N. J. C8701 
Los Angeles, Ca,;f 90072 
New Haven. CmwOSSll 
Newark, N. J. 07106 
New York, N Y. 10003 
New York. N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15283 
Waterbury, Conn. 06710 
Worchester, Man*. 61610 
Youngstown, Ohio 44503

7626 W. 150 SI.
West Broadway 

1830 Seaview 
1222 West Chicago Avenue 
.SOI West 69 Street 
S089 SUte Road 
i3C7 BeJoeke Road 
63648 Bridge SL N. W. 
112 Main St. 
1082 Springfield Ave. 
518 Park St. ‘ 
241 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard------—
698 Senford Ave. 
45 Second Ave. 
135 West 14 St. 
U14 N. 5th StrMf 
492J Old York RcL 
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

ręs, kuris baltiškai (lietuviškai) paversta lenkišku vertimu Czar 
. tebūtų -ik-: Kal-ri-ik- (-a), o sak na. Kirsnos vietovardžių baltų 

nis Kal-no- yrą. žodžio kalnas • žemėje plačiai ir apsčiai esama, 
šaknis. Tam patvirtinti vien iš' šiandien nuo šios mūšio vie- 

. -Sūduvos-Jotvoš žemės žymiu ; tos ir kunig. Komoto kapo į ry- 
| Kalno ežerą į pietus nuo Au- 'jtus ligi Baltvyžio girios 45 knį, 
i gustavo mst., vidurinėje Šūdu- Įfet kitkrt ir pats Bielsko mies-•

• voje-Jotvoje, kurį dabar lenk-ji (Nukelta į šeštą puslapį)

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

Telef. 476-2345

AMSuLANSO 
PATARNAVIMAS

Direktorių

TeL Y Arda 7-1911

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: TArd. 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ŪL TeL: OLympic 2-1001

g-vės)

RAYMONDAS ANDERZUNAS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems lietuviams linki

LEONARD BUKAUSKAS IR - SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

612-432-7683 
268-0068 

203-3674863 
BR 84966 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
AL 4-5456 
CH 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 1 

756 1668 , 
SW 84868 | 

Rl 3-0440 I

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems lietuviams.

5948 ARCHER AVENUE 
Kampas Archer ir Major 

Tel. 767-8807

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!




