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SAVUAIDINĖ “AUŠRA” 
PASIEKIA VAKARUS

1 Areštai, kratos ir po Afganis- tis (1-3 Nr.),.’ir “atgijęs Liefu- 
tarip užpuolimo sugrietžintos vos jaunimo’ leidinys” Ateitis 
kontrolės sulėtino lietuvių savi- (1 Nr.). -• J - (Elta), 
laidinės .spaudos gaminimą rir 
platinimą, bet jos neūžgniaužė. 
Po ilgesnės pertraukos Vakaruo
se gautąs 19-tas Aušros numeris, 
išleistas 1979 m., laipkričio mė
nesį. Janie randame"' “Lietuvių 
kalbos gynimo iniciatyvinės gru- I da įvyks ir kad visa eilė sporti- 
•nM” Tnr> ntinu, T-aiifu no. ninku orgauizacij ų, kurios no

rėtų dalyvauti olimpiadoje, dar 
gali užsisakyti vietas ne tik žai
dimuose, bet ir viešbučiuose. 
Paskutinė užsiregistravimo die
na turėjo būti praeitas sekma
dienis, bet Sdvietų propagandos 
agentūrapranešė, kad norintię j i 
dar gali važiuoti ir dalyvauti 
olimpiadoje. J. J . i

Tuo tarpu Washingtone. turi- | 
mi duomenys-rodo, kad Mask- _ 
vos olimpiadoje nedalyvaus bent 
70% visų nekomunistinio pasau
lio sportininkų, .kurie, anksčiau 
sportinėse žaidynėse dain avo ir

pės” raštą Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekretoriui Wald- 
heimųi, kuris prašomas suteikti 
savo organizacijos pagalbą lie
tuvių tautai, prieš kurią vykdo
mas “siaubingas nusikaltimas” 
— Taškento konferencijos pa- 
ivirtinta "na u.jo ji rusinimo pro
grama”.. Taip pat Waldlieimui 
ir kitoms tarptautinėms organi
zacijoms adresuotas jau anks
čiau išeivijos spaudoje -pasiro
dęs trylikos lietuvių aktyvistų 
pasirašytas “SOS 1” atsišauki
mas, reikalaujantis laisvės Anta
nui Terleckui.

ir savo tautą” tvirtinama, 'kad 
kas vienuoliktas Lietuvos gyven-

DIDŽIOS VALSTYBĖS 
NEVAŽIUOJA MASKVON

WASHINGTON; D.C: — Pra
eitą pirmadienį Sovietų spauda 
pasigyrė, kad Maskvos olimpia-
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J. Powell iš Baltųjų Rūmų paskelbė, kad praeitą antradienį pir
miniai rinkiniai davė prezidentui Carteriui 156 atstovus. Jam dar 

tebetrūksta 4 atstovų būtį^Demokratų partijos kandidatu.
i. ____ __ ' . -Al*

RADIJO STOTIS RAGINA IRANO 
GYVENTOJUS NUVERSTI VALDŽIA

Vokietija "Thrid j a, Egiptas ‘ir) ANTRADIENĮ TA STOTIS PRANEŠĖ,’KAD MULOS 
CHOMEI'nI VALDŽIA GREITAI BUS NUVERSTA

V . - - - - # ' . J • v *

Aprašomi kompartijos mėgini- įlių, bet neveš pačių modemis-j TEHERANAS 
iriai apriboti 1979 m. rugsėjo-kiaušių priemonių. greičiui ma-1 niAne£:u* nr.

■■ HAROLD BROWN IR GENG BIAO 
APTARĖ SOVIETŲ EKSPANSIJĄ

RUSŲ ĮSIVERŽIMAS Į AFGANISTANĄ IR KAMBO- 
DIJĄ SULAUŽĖ TARPTAUTINIUS SUSITARIMUS

| WASHINGTON, D.C. — JAV 
krašto apsaugos sekretorius Har
old Brown ir Kinijc’s krašto ap
saugos viceininisteris Geng Biao 
aptarė reikalą šiom dviem vals
tybėm sustabdyti Kremliaus ve
damą svetimų žemių grobimą. 
Šie žodžiai buvo pasakyti antra-

Į disnio naktį Washingtone su
ruoštame bankete Kinijos kraš-

I to apsaugos viceministeriu: 
Į Geng Biao pagerbti.

Šia proga buvo pastebėta, kad 
JAV pirmą kartą atvyko Kini

jos viceministeris, kuris tikijo'-

/

PREZ. CARTERIS NENORI 
BEPRASMIŲ GINČŲ

WASHINGTON-,. D.C. — Py
■ zięlenlas; .-Carteris - pareiškė, kad 
i jis niekad nenorėjo k nenori be- 
.reikalingų tarpusavio ginčų. Sę- 
j-natorius—Kennedy—labai—norėjo-

vėje valdo visą Kinijos krašto 
apsaugą. Amerikon buvo atvykę 
įtakingi Kinijos vyriausybės At
stovai, bet niekad Amerikon ne
buvo atvažiavęs toks. įtakingas 
Kinijos karo jėgų vadas. Vicje- 
ministeris Geng Biao buvo sutik
tas karo sargyba ir iššauta > 
kanuolių šūvių. 

y, . - ' . ' r—-<--5=— . - ■--- ---

Kaip krašto' apsaugos sekreto
rius Brown/ taip "ir viceminisje- 
ris Geng Biao kalbėjo apie riei-

sustojęs Japonijoje, o iš ten bu
vo nuskridęs i Pekiną, kur tu
rėjo progos susitikti su įtakin
gesniais Kinijos kariuomenės pa
reigūnais. Ten jis susipažino su 
viceministeriu Geng Biao ir pa
siūlė Kinijai duoti atominius' ir 
kitokius apsaugos ginklus.

— JAV nori, kad žingsnis po' 
žingsnio būtų sustiprinti abiejų 
mūsų valstybių krašto apsaugos 
ryšiai ir taptų integraline dalimi 
mūsų pastangų sustiprinti mūsų 
santykius.

- - Kinijos krašto apsaugosvice- 
ministeris Geng Biao atsakė, 
kad taikos nepasieksi jos prašy
damas arba darydamas nuolati
nes nuolaidas. Jis pabrėžė, kad 
dabartinė Sovietų valdžia genio
ji. nesustabdys savo ekspansi- 
i°s politikos.

— Prieš apie. Laisvos Europos Radijo skatini-' dalyvauti viešuose debatuose su
iriai apriboti 1979 m. rugsėjo į kiaušių prięmomų. greičiui ma- j pradėjo veikti ra- mo vengrų laisvės kovotojams j prezidentu, bet prezidentas pa-

2— - . l visame, sukilti ir kovoti prieš Sovietų ’ reiškė, kad jam nėra jokio r.ei-;
“If greitai tapo populiari, šarvuočius plikomis rankomis, i kaip dalyvauti ginčuose su Kėn-; 

nes savo programose duoda po- Taip pat radijas įspėjo gyvento- Jnedy, nes jis nebus.partijos kan- 
puli^fos muzikos ir žinių, kurių jus, kad JAV leidžia pinigus kel- 'didatas. Prezidentas sutiks de- 
nepraneša Irano radijas nė laik- ti neramumus, kad galėtų į pbvo. batuoti su Ronald Reagan, bet 
naščiai. Manoma, kad ta stotis sostą grįžti šachas. į tai jau bus visai kitas reikalas,
.Į^mre- Free Voice-of-Iran” — —Trečiadienį-susirinkomaujasis -kai Reagan-yra— išrinktas-Res--: 
veikia kaimyniniame Irake arba Irano parlamentas, kurio vienas t publikonų partijos kandidatu 
Persų įlankoje esamame laive. iš pirmųjų uždavinių bus spręsti!prezidento pareigoms.

Antradienį stotis pranešė, kad(tolimesnį įkaitų likimą. Tačiau, prezidento sekretorius Jode

tuoti įir .laimėtojams pągkelbti. | ^įj^-^bJi^įgerai girdima 
Sovietų valdžią; r^iver^^^ ’ •- - -
Afganistaną,; sugadino. oifmi»a// >
dos grožį

NAUjlUGNIKALNIO i

Antradienį xidurdienj_vė] išsi
veržė St. ;HelenugiukaĮiiis, nš- —-------2^--— j i'iezjueiiLU aeKieionus jo<in

mesdamas^dujiį ir;p^Įenųjnišdnį -mulos. Chomeini režimas Irane’Islamo partijos laikraštis Pa~ .p0Well pareiškė, kad preziden- 
į 17,000 pėdu aukštį Pakartoti- greitai bus nuverstas, žinioje kartojo seną sąlygą, neišleisti jas nesitengia ejti j debatus su 
ni išsiveržimai siekė 13,000 pė-ibuvo ir kreipimasis į gyvento- įkaitų, kol nebus į Iraną jneprikiausornu John Andersonu. 
dų aukštį?- ' Ijus:.

1____ ■■ . . _
gegužės 18 dieną. Tada žuvo 32 pareiga”. Ta proga buvo pnsi-

Ijus

_ — - Karti su kitomis-tautomis, 
įskaitant i? Ameriką;- — pareiš
kė Geng Biao, — Kinijos gyven
tojai yra pasiryžę atkakliai ko- 
voti prieš' Sovietų vadovaujamą 
agresiją ir svetimų žemių gro
bimą.

Kinijc's viceministerio pareiš
kimas buvo šiltai sutiktas ban- 
ketan suėjusiųjų Kinijos diplo
matų ir atsakingų Pentagono 
pareigūnų. Nepaskelbta, kokią 
k aro medžiagą užsakė kinietis,__
bet aiškiai matyti, kad JAV .yra 
pasiryžusios padėti kiniečiarįts 
apsiginkluoti, sustabdyti Sovietų 
karo jėgų brovimąsi į Kinijai 
priklausančias žemes. Kinija 
yra priešinga Sovietų įsiverži
mui į Afganistaną ir pasmerkė 

Brown, kai jis. planuodamas su-iSo’vietų karo jėgų pagrobimą di-----
stabdyti Sovietų karo jėgas nuo dėlių plotų ne tik Uralo kalnuo- 
įsiveržimo į Afganistano, buvo se, bet ir Rytų Europoje.

kalą sustabdyti Sovietų ekspan
siją, bet banketo metu nebuvo 
paminėta, kaip ta ekspansija 
bus sustabdyta. Buvo paskelbta, 
kai viceministens Geng Biąo at
skrido į Wasliingtoną, kąd jis 
yra pasiruošęs užsakyti Kinija’ 
būtinai reikalingas priemones 
sustiprinti-xKinijos karo jėgas. 
Niekur nebuvo paskelbta, bet 
buvo suprasta, kad dabartinė Ke
nijos karinė vadovybė yra pasi
ruošusi duoti Kinijai reikalingas, 
kraštui ginti atomines priemo 
nes. Geng Biao pirmą kartą su-, 
sitiko su sekretorium Harold.Atėjo' laikas imti ginklus tas šachas ir kol JAV neatlygins 

'Didžiausias išsiveržimas buvo' į rankas. Tai yra visų iraniečių kraštui padarytus nuostolius.

žmonės. Iki’šfol pasigendama!68 mintas vengrų. snkihinas 19o6 į ^dainas iš Teherano, antra-' ----- ’
dienį pareiškė, kad nuajos sank-*dingiau, jeigu prezidentas ves

Visi žino, kad Andersonas yra

asmenų

PACIFIC 
OCEAN

Eureka *

EI Centro

8 d.' įvykusią /pirmąją oficialią 
blaivininkų, konferenciją.

Panašumai, tarp XIX: a. ir da
bartinės okupacijos gvildenami 

■ straipsnyje “ Patobulinta’ carinė 
priespauda”., Štrąįpsjnis^^tori- 

-------j o s f enomen ast’ ’aptaria 7%uyięiK 
nės sistemos melus. Į " 5 ;'.

Atsiminimuose apie šiaurės 
Lietuvos partizanų vadą Kalpo
ką sakoma, kad; partizaninė ko
va Lietuvoje truko iki 1957 me
tų, o “kai kuriuose rajonuose” 
dar ilgiau. Yra’ir daugiau įdo- 

mlos, medžiagos.—rt—-----------
v ’ ' - - Jj: . * r ...

NAUJAS “LKB KRONI
KOS’ NUMERIS

Išeivijoje gautas LKB Kroni
kos 40-ąsis numeris (1979 m. 
spalio mėn.), dedikuotas Vladui 
Lapieniui “už meilę Bažnyčiai ir 
Tėvynei”. Kai kuri šio numerio 
medžiaga, kaip Tikinčiųjų tei
sėms ginti komitete! dokumen
tai, yra pasiekusi Vakarus jau 
anksčiau.

Aprašoma Vengrijos kardinolo 
viešnagė, jaunimo • pasipriešini
mas antireliginiams įstatymams, 
Telšių vyskupijos kunigų pareiš
kimas LKP. centro komitetui, 
kratos Lietuvoje. Naujų pogrin
džio leidinių sąraše minimi: 
Aušra (16, 17 Nr.), Perspekty
vos (11, 12 Nr.), Alma Matei 
(2, 3 Nr.), Tiesos Kelias (13 
Nr.), Rūpintojėlis. (10 Nr.), Vy-

Šalinas

Į respublikonas ir tokia yra jo' 
Austrijos kancleris B. Kreisky,; orientacija pelitiniais klausi- 

. . n ... . 'grįždamas iš Teherano, antra- mais. Visam kraštui bus nau-
metais, po Laisves Radijo ir di • k H : kJ dingiau, jeigu prezidentas ves

CALIFORNIA

rson City

Earthquakes 
since 1850:
♦ major

• minor

_ o
Sacramento

Oakland

■ ■ ■ — Santa Barbara

Los Angelės!

F olrndCtC

KALENDORĖLIS

Gegužės 29: Teodozija, Sisi- 
nas, Erdvilė, Epušė, Didonis, 
Jagėla. ’

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:16. 

•f Oras šiltas, vakare gali lyti.

Main faults

2 MblM ->00 _ 200

Kalifornijoje, nuo San Francisco iki Los Angeles, antra
dienį jautėsi stiprūs žemės drebėjimai, kurie sugadino 
daug kalnų kelių, atnešė nemažų nuostolių ir sužeidė 

.. -mažiausia septynis žmones. .

pa-’plačias diskusijas su Reaganu. 
žlš jų gyventojai supras, kokios 
į nuomonės yra geresnės ir kas 
! turi daugiau patirties.

j — Kvangdžiu mieste pradėiu- 
NEW YORK (UPI). - Gydy- sieins savavaliauti kariaiUs isa. 

tojai atrado, kad žmogaus kūnas kvt3 nevartoti jėgos prieš gink- 
pagąmma. medžjagą, pavadintą
Interferon, kuri naikina įvairių!______________ 
ligų bakterijas. Į šį dalyką ai- Į
kreipė dėmesį Vėžio draugijos i Vis vien tie drebėjimai priminė 

—*•  ----- -———------ * "yventojams,—kad~~het kuriuo

cijos Iranui pratęstų Įkaitų 
leidimo laiką.

NAUJAS ATRADIMAS 
MEDICINOJE

Lietuvių Krikščionių demokratų 
sąjungos konferencija

L:e*\ Krikščionių Demokratų Jam pianinu akompanavo mii- 
Sąjungos konferencija, įvykusi i zikas P. Kaminskas. Pobūvio 
1980 m. gegužės 24-25 dienomis, j metu sveikino kleb. A. Zaka- 

A. Rudis. Dr K.
Šidlauskas pasisakė politiniais 
klausimais.

Vaišės ir šaunus pobūvis tę
sėsi ligi vėlumos.

Gegužės 25 d. 10.30 vai. šv. 
Mergelės Marijos Marquette Par
ko parapijos bažnyčioje buVo 
pamaldos, šv. M šias atnašavo 
vysk. V. Brizgys ir pasakė gra
žų pamokslą.

Parapijos choras giedojo mi
šių melu. Chorui vadovavo mu
zikas A. Linas, akompanavo mu
zikas A. Skaisgirys.

Po pamaldų rinkosi į parapi
jos salę, šeimininkai vaišino ka
vute ir sumuštiniais bei kitais 
skanėsiais.

Po šauniu vaišiu LKDS Cent
ro valdybos narys St. Lūšys 
skaitė paskaitą. Vėliau sekreto
riatas patieks spaudai santrauką.

Prezidiumas buvo vakarykš
čios dienos: inž. Razgaitis, inž. 
St. Dubauskas ir A. Pdvilaitis.

visapusiškai pasiselče. Smulkes- ’ rauskas, mz
nį repoYtažą gausite nuo sekre 
riato stalo. ■

’ tyrinėtojai. Interferonifbūvo gy- RJ
| domo's 16 moterų, sergančių krū-Į momentu, nelauktai gali pasi
lies vėžiu, bėt tik penkioms jis Į kartoji lavos prasiveržimai, 
dalinai veikė, sumažindamas J nors jie nebūtų tokie stiprūs, 
auglio dydį, bet jo nepanai- i kaip buvo gegužės 18 dieną, kai 

v.- —----- - -buvo užmušta mažiausia 21 as
muo ir dingo be žinios 76 žmo
nės. Praeitą sekmadienį buvo 
prasiveržę pelenai, chemikalai 
ir dujos. Pelenų klodai užvertė asmenų. Prie garbės stalo buvę 
kelius, takus, laukus ir miškus. {12 asmenų: vysk. V. Brizgys, 

Po didžiulio prasiveržimo ug-^kleb. A. Zakarauskas, kan. V. 
nikalnio pašlaitės ir apylinkė 

į jau atvėso ir stengiamasi surasti 
užtreškusių gyventojų lavonus. 
Pasakojama, kad kalnų šunys 

{lengviausiai suranda akmenų ir 
j pelenų užverstus galvijus, auto- 
! mobilius ir žmones. Norima nu-j

kindamas bei neišgydydamar. 
Draugija šiems tyrinėjimams iš 
leido $5.4 milijono.

Interferonas yra sunkiai pa
gaminamas ir brangiai kainuo
ja. Bandymai su vienu pacientu 

t kainavo $30,900. Md vaisto ūž- 
| sakyta pagaminti už apie $100 Į 
milijonų. Bandymai Interferonu 
daromi ir Europos kliniko’se.

nauja valdyba: VI. šoliūnas, 
P. Povilaitis, St. Lūšys, A. Vens- 
kus (Europoje), R. Tričytė, A. 
Viliušis, E. Vilimaitė, J. Paskųs, 
inž. St. Dubauskas ir J. Inčiūra

Banketas buvo gegužės 21 d.
8 vai. vak. Marquette Parko pa
rapijos salėje. Dalyvavo per 70

Zakarauskas, dr. K. šidlaūskas, 
A. K a sulai t is, K. Kleiva, M. Pė- 
teraitienė, prof. J. Meškauskas, 
inž. A. Rudis, P. Maldeikis ir dr. 
Z. Danilevičius. Invokaciją su
kalbėjo kan. V. Zakarauskas.

K. Kleiva vadovavo progra-
BIJO NAUJO UGNIKALNIO 

PRASIVERŽIMO
Į niODHIUS ir žmones. Aunma 11U-| IV. nuciva vauvvavu pni^ia- 

PORTLAND!"Ore. — Keli ma-įstatyti, kokios dujos užtroškino mai. Stud. R. Tričytė gražų kū- 
ži žemės 
gutnikdė 
aprimusį

» * t

drebėjimai pirmadienį kalnuose gyvenusius žmones, rinėlį paskaitė iš partizanų gy- 
kitais atžvilgiais jau j kad galėtų imtis priemonių atei- venimo.
Šv. Elenos ugnikalnį.. tyje apsisaugoti. Į R- Kasiulis grojo birbyne.

* I



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERBIAVIČIUS 

---------------------------------------------------------------------------------J

Žmonos prevencija
tai, jei buvo be priekaišto, kad 
ateityje nepagestų.

Tik nesupraskite manęs klai
dingai. Teta Darata labai gerbia 
ir vertina vyrą. Ji vis kitoms 
moterims kartoja:

— Labiausiai mylėkite savo 
vyrus: nei sūnus, nei žentas vy-

Linksmi stiklą kelkiui.
jakeliui į grabo lentą —

Visi bendrai gerkim.”
Tačiau ne tik “Draugas” ir ne 

tik pensininkas J J. pritaria, 
mums pritaria ir Čikagos lietu
vių opera, nes ten irgi dainuoja:

“Geria paikas ir išminčius,
Geria vaikas ir karšinčius,
Geria plonas, geria storas. 
Geria suktas, geria doras.”

Pasikalbėjimas
Maikio 
su Tėvu

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
(Skirsnelis iŠ Juozo Švaisto knygos PETRAS 

ŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose)

“Nep; Įklausomos Lietuvos” sa
vaitraštyje yra skirsnelis, pava
dintas Iš Padangės Mielos. Ja
me rašoma apie nemielus daly
kėlius, aprašytus okupuotos Lie
tuvos spaudoje ir pasitaikiusius 
gyvenime. 20 nr. rašoma apie 
Daratos elgseną su savo vyru:

“Teta Darata negali pakęsti, Į ro neatstos. Mylėkite vyrus, tvir
tai išgirsta skundžiantis: sumu-'tai laikykite savo rankose ir ne
šė, atlyginimą pralakė, pametė.

Pačios kaltos.
Savąjį Jeronimą ji prie piršto 

laiko. Sužinos, kad kaimynės 
vyras girtas parsibeldė, ir Jero
nimas atsiima. Išgirs, kad kuris 
vyras savąją apdaužė, tuoj ir 
suka kumščius apie Jeronimo 
ausis:

— Pamėgintum tu man taip, 
šlunkų nesurinktum.

Pamatys filmą, kuriame vy
ras apgaudinėja, kelias savaites 
graužia, kad, pasitaikius progai, 
panašiai nepasielgtų.

Kiekvieną dieną po kelis kar
tus moko gyventi, o šeštadieniais 
duoda pylos už visą savaitę. Jei 
kuo nors prasikreipė, gauna už

duokite riebiai. Viena draugė iš 
meilės vyrą riebiai maitino, tai 
tas be laiko kojas pakratė.

Iš kažkur sužinojusi, kad ir 
cukrus kenksmingas, ji nedavė 
Jeronimui ir saldžiai. Karčiai?... 
Prašau. Kiekvienas vyras turi 
polinkį į alkoholį. Sugirdė teta 
Darata savajam kasdien po litrą 
pelynų, tai tas nė pažiūrėt i kar
čiąją nenori.

Jau baigia teta Darata vyrelį 
nuo visokių pagundų atpratinti. 
Malonu jai buvo anąkart pro 
plyšį klausytis, kai Jeronimas 
Kaimynui guodėsi:

— Kitiems vyrams tai dar vi
sokių merginų reikia ,o man tai 
ir vienos žmonelės per daug.”

-— Dėl mažmožio nesijaudink 
ir nepyk! — pataria daktaras 
pensininkui.

— Aš visai nesijaudinau ir ne
pykau, kai praeitą kartą tams
ta,-duodamas grąžą už mokamą, 
honorarą, man perdavėte dvide
šimt dolerių.

Sietynas, 4 nr.

Pasikeitė laikai

Jonukas, sugrįžęs iš mokyk
los, pasakoja tėvui, jog jis yra 
antrasis mokinys visoje klasėje. 
Tėvas jį klausė:

— O kas gi yra pirmutinis?
— Tokia mergaitė.
— Aš jokiu būdu neužsileis- 

čiau kvailai mergaitei, —aiški
no tėvas.

— Gal būt tėvelio laikais tik
kvailos mergaitės lankė mokyk- saujės, nukrypov kitur. Bulvė
las, dabar lankančių tarpe pasi
taiko ir gudrių.

(Tęsinys)

— Gera būtų čia mums ilgiau pasišnekėti, tik man 
gaila tavęs. Kiekvieną valandėlę gali užeiti mano t \ • 
dovas, tada nebeištrūktum gyvas.

— Nebėra tavo valdovo, aš jį nugalabijau. E nam 
greičiau iš čia! Aš ieškau tavęs, tavo tėvo siųstas. Štai
ir raštas.

Kunigaikštytė perskaitė raštą, pabučiavo, priglaud? 
prie krūtinės ir apsiašarojo.

— Man dar labiau liūdna. Laisvė tarytum beldžiasi 
Čia pat, o aš negaliu-ištrūkti.

— Kodėl? Juk sakiau, kad nugalabijau tavo valdovą.
— Tai niekis. Daug kartų jis buvo užpultas ir tary

tum užmuštas, bet vėl atgyja. Be galo gajus. Paskui žiau
riausiai keršyja savo priešams. Jei dabar bebėgant mudu 
pagautų, tikriausiai sudraskytų.

— Aš jam galvą nukirtau ir visą sukapojau Į gabalus.
— Tai irgi nieko nereiškia. Vienas jau buvo taip pa- 

i daręs, bet paskui atgijo ir tą savo priešą suėdė.

— Tiesa, sunku įrodyti. Pa-— Maiki, praeitą kartą kalbė-
jov apie bulvę, bet užkliuvę už davimai sako, esą buvę taip:

Iš pensininkų gyvenimo Čikagoje
Prieš pradėdamas pensininko tarė: 

gyvenimą, aš, pasitaręs su žmo- 
nete;—nupirkau vandeninę; lovą; 
(waterbed). Pirmą naktį mie
gant atrodė, kad mudu esav; 
laive ir banguojam per Atlant: 
link Amerikos. Sekančios nakty; 
buvo lyg ir ramesnės. Atrodė, 
kad mes pradedame lyg ir pri 
prasti. ’

Praslinkus savaitei, vieną vė 
lyvą vakarą grįžau namo pavar 
gęs (pas prietelių žaidėme pre 
feransą) ir tučtuojau ėjau ilse 

__ tis_ -Begulint uja j utau kažkok 
šiurenimą ir atrodė, kad kažkas 
laik nuo laiko, pakutena pa 
šones.

Visiškai išsiblaškęs iš miege 
klausiu žmonelę, kodėl šiąnakt 
toks keistas jausmas toje lovoje 
gulėti.

žmona atsakė:
— šiandien tau nesant na 

muose, aš pakeičiau lovoje van
denį ir prileidau penkiasdešimt 
auksinių žuvelių.

— Na, -— aš susinervavęs ir 
sakau: — kas gali miegoti to
kioje lo’voje, kuomet šimtas akių 
žiūri į tave... J. J.

— Imk šitą, ponia, jis kaip tik 
-ik*h—Jis—išgąsdintas—pats—nu- 
dvėsė. *«

❖ ❖ *

Čikagoje buvo dar ankstyvas 
•*ytas. Vieno namo 1 šeimininkę 
prižadino triukšmas, mat, šiukš
lininkai tuštino skardines.

Staiga ta šeimininkė atsiminė 
<adji užmiršo išnešti savo’ skar
dinę. Jos galva prįsegiota plan 
Kams sukti rutuliukų, veidą išsi 
‘epusi naktiniu kremu. Ji pra
dare—antro aukšto miegamoje 
langą ir iškišusi galvą paklausė

— A- dar nevėlu susitvarkyti 
su šiukšlėmis?

— Ne, ponia, — atsiliepė 
šiukšlių rinkėjas, — šok čia tie 
šiai į šį šiukšlių maišą.

* * *
Tūlas pensininkas, dalyvavę:

•yra labai svarbus daiktas ir, 
kaipo tokį, negalim palikti neap- 

i tartą. Pirmiausia reikia aptarti 
• bulvės pradžią arba kilmę, o po 
j to — visas jos ypatybes.

Lietuvių Enciklopedijoj pasa
kyta: “Bulvė priklauso solanų 
genčiai, tuberarum sekcijai”. 
Tai prakilni gentis ir dar pra-

• Kai mergaitė vadina jus 
vardu, tai yra ženklas, kad ji no
ri vadintis jūsų pavarde.

O Žinovai tvirtina, kad juc. 
siauresnis protas, tuo platesnis 
pareiškimas.

e Patyręs senbernis pareiškė 
Čikagos operos spektaklyje, eida- J tad moterų piktumas yra pana
mas j namus savo draugui sako:

— Kad ir labai gražus giedan
tis gaidys, bet vis dėlto naudin 
gesnė kiaušinius dedanti višta..

"MUMS PRITARIA

—Viename numeryje
mes visai pagrįstai įrodėme, kad 
ant degtinės (snapso) visas ei v.

Tuoj po te 
parašė, kad j L- 

tam pilnai pritaria. O, štai, d.en- 
Draugas" mes skaitome:

‘T’ž visų vienybę šventą

Viena Čikagos pc’niutė turėjo 
ginčą su mėsininku dėl triušio. 
Ji apžiūrėjo keletą, Lot sako, kad iizuotasis gyvenimą 
nevalgysianti tokio, kuris yra j čikagietis J J. 
nušautas ar spąstais pagautas.

Mėsininkas nukabino vieną ■ rašty 
triušelį iš paties eilės galo ir

— Gana baimės! Bėkim, kunigaikštyte! Aš jį sukapo
tą sumečiau į devyngalvio slibino nasrus. Tasai prarijęs 
nuplaukė į marias.

Dabar tiktai pradžiugo kunigaikštytė. Ji prišoko, pa
bučiavo Petrą ir, viską pametusi, išbėgo iš požemių.

Visi keturi nulydėjo ją j laivą. Vietomis, kur sunkiau, 
eiti, paimdavo ją ant rankų ir panėšėdavo. Laivo žmonės 
sutiko ją džiugiai, šūkaudami ir dainuodami, ji dar dau
giau pralinksmėjo, nes pažino savo tėvo dvaro žmones. 
Su visais meiliai pasisveikino, šnekėjosi. Visi drauge šiek 
tiek pasilinksmino, užkando i rišgėrė. Laivas suplevėsavo

bulves pasėjo, fvarko'j sugijo — 
tvarkoj ir tuo laiku vienas kata
likų vyskupas, sakydamas pa
mokslą, prasitaręs, kad bulvės 
tik ikaulėms tinkančios. Bulvės 
įsižeidusios, pradėjusios džiūti 
ir... sudžiovusios.

— Ar tu tai pasakai tiki, burėmis ir išplaukė. 
Tėve?

— Truputį tikiu, Maiki. Bul
vės turi savyje jausmus. Gal ne 
visus, bet kai kuriuos. Gal jos., 
išgirdusios vyskupo kalbą, įsi
žeidė, supyko ir streikavo? Gal? 
Su nebyliais nesusikalbėsi.

Nuplaukė geroką galą, vos hematoma buvo sala. Stai
ga kunigaikštytė tarytum sušuko, tarytum pravirko:

— Kokia nelaimė! Beskubėdama pamiršau ant. stale- ■ 
lio prie siuvinių savo žiedą. Tai brangiausias žiedas -Ą 
mūsų giminės laimės laidąs! Jis. eina iš kartos Į kartą.- * 
Motina man buvo davusi ir: ‘liepę saugoti- kaip savo-gfyj7- ■ 
bę. Ką dabar darysiu? Kaip aš pasiteisinsiu?

— Tuojau! — atsiliepė Petras.
Jis paliepė sulaikyti laivą ir nuleisti į vandenį;val

telę. Sėdo ir nusiyrė atgal. Nuplaukdamas suriko; katįl. 
auktų, kol sugrįšiąs. . ;k. -l .

Nuėjo į tą pačią olą, surado žiedą, vėl sėdo į valtelę 
ir plaukia. Dairosi — ogi niekur nebemato- laivo. Spau
džia irklus, skuba ta kryptimi — o laivo kaip -• nebūta. 
Siaubas kyla iš marių: “Argi būtų nuplaukę?.- Tai tau 
ir bičiuliai. .. Kas gi čia dabar pakurstė juos — garbės 
troškimas ar gobšumas?” -?

Nusiminė ir paleido arklus iš rankų. Pamestas lai
velis plūduriuoja tarp vandenų galybės. Sunkios mintys 
nuspaudė galvą. Didžiausias skausmas drasko širdį/Ne 
tiek jis dabar pergyvena, kad neteks laimėtojo garbės, 
turtų, kiek jam gaila savo daiktų, paliktų laive, begali 
nurimti ir dėLkunigaikštytės liūdesio, kad nebeteks sa
vojo žiedo.

Sėdi be valios, panarinęs galvą ir tikriausiai nieko 
nebegalvoja, nes jaučiasi pavargęs ir visiškai parblokš- 
tas. Tuo tarpu artėja audra. Pakyla piktas vėjas, sujuda 
vandenys. Jis pakelia galvą, apsižvalgo — visur juoda, 
tamsu ir baugu. Griebiasi už irklų? bet jau vėlu. Pašėlusia 
jėga ūžia, draskosi vėjas. Kaip trobos virsta bangos su 
žalsvomis milžiniškų žalčių keteromis. Irklai sulaužyti, 
nuplėšti, laivelis apverstas. Paskutinėmis savo jėgomis 
Įsikimba Petras į jo dugną ir laikosi dar apmiręs. Staiga 
užlekia lemiamoji banga ir nubloškia jį nuo laivelio. Da
bar murkdo ir sūpuoja vandenų masės, lyg radusios sau 
žaislą.(Antrosios dalies pabaiga)

(Bus daugiau)

7 į kilnesnė sekcija. Kažkur pasa- 
j kyta, kad solanum gentis susi- 
r deda iš šimto šeimų ir keleto 

pavienių. Nors toji gentis nepri- 
$ ! lygsta žemaičiams, bet ji savo 
* j pašaukimu — garbinga.

I Bulvės tėvynės, esą, reikia 
ieškoti Pietinėje Amerikoje An- 
dų kalnuose.

_ _ Tėve, ką reiškia solanum 
gentis ir tuberanim sekcija?
. —. Nežinau, Maiki, mokslinin
kai nepaaišikna. Solano reiškia 

t Pietryčių vėjas, bet kaip jis ri- 
sasi prie bulvių, tik mokslinin
kai težino. Tuberarum rišasi su 
tuščiu viduriu, su dūda, bet ką 
bendro jis turi su bulve, irgi ne
žinau. Labai panašu, kad bulvė 
priklauso tuščiavidurių sekcijai? 
Tegul tą dalyką paaiškina moks- 
Hninkąi.-----—'

_ O, Tėve, mokslininkai su 
vędūni nekalba — permaži žmo
giukai.

— Kalbės, Maiki, kai pasipai- 
Ateidamas į pasaulį, ti. niosiau po kojų.

— Ale, Tėve, mokslininkų ne- 
ignoruokiau — juk vedu neži- 
nov nė lubėiai um reikšmės... 
Tuščiaviduris — gal? O gal ne? 
Argi bulvė priklauso' tuščiavidu
rių-sekcijai? ;

žemaičiams bulvės yra gan 
svarbus maisto dalykas. Be bul
vių būtų badas.-

_ Ne tik žemaičiams, Maiki, 
bet ir airišiams. Airišiai dėl bul
vių heužderėjimo net USA vals
tybinę formą ;>akeitė. Buvo lai
kai, kada Amerikos piliečių 
daugumą_ sudarė vokiečiai, bet
kai Airijoj bulvės neužderėjo ir 
lirišiai, bėgdami nuo bado, va
liavo į Ameriką dideliais būriais, 
lai vokiečiai liko mažumoje ir 
Amerika lapo angliška.

— Taip, Tėve, als:mcnu. Apie 
lą dalyką rašė Kostas Augustas 
savo “Įvairiuose dalykuose”.

— Taip. Maiki, tai būdavo pui
kūs Nauj’cnų apžvalginiai gaba
lėliai. Kažin kodėl dabar Augus
tas nerašo? ' ,

— Išsirašė, Tėve. Žm<i$g,s turi 
savyje tik tam tikrą kiškį jėgų 
__ kai t:e dalykai išsi
semia? išdžiūsta lyg šaltinėlis ir

nUirašo. Tifp als:tikn ne lik Į 
\ugustui, bet ir Grigaičiui. 0 
juodu abu buvo smarkūs publi
cistai. Bei g' įžk’hu prie buhiu.l

— Taip, Maiki. grįžkrau prie 
bulvių. Ar yra žinių, kodai anais 
metais Airijoj bulvės ncužilc- j 
rėjo?

_ Yra spėjimai pasakoji
mai, esą bulvės streikavo. .
, U— Streikavo? Kaip tokį dšly-Į 
ką įrodysi?rainasis pasikalbėjimai tek tonu eu senele.

sus į pavasario audrą: būne 
smarkus ,bet greitai praeina.

© Išminčių knygose yra užra
šyta
verki, o visi ki’i aplinkui šyp
sosi. Stenk’s elgtis taip, kad tau 
tš pasaulio išeinant kiti verkhr 
o tu šypsotumeis”.

e žinovas aptarė kaimvra as- 
meniu, kuris žino apie jijsu rei
kalus daug daugiau, negu jūs 
patys, šv. Raštas l epia mylėti 
savo kaimyną, bet nieko nccakc 
apie jo žmoną.

• Bijoma, kad priėmus lygiv 
tc’s’ų pataisą kons'itucijo’e, žy
niai sumažės laikraščiu ti pažai: 
vyrams jais nereikės s’ėpti savę^ 
akis nuo stovinčių moterų va 
;kiojant autobusais.

e žirnalistas y a krip amba- 
ado i is, t k toks skirtumas, 
cad pirmais apie savo krašte 
mehura piFcčiams, o antrasr 
jžskrfcčiams.

« Kai k”ri-! viruotojai tai; 
skuba nuvažiuoti į nerimą v:etą 
:ad jie pate ka į kilų pasauli

O Kad n"i d'.ug’aj nieko ne- 
įsimenu, tai ir ba giu Kleopo 

| ’urge'.ionlo cilriaš.'ia “Atmin

Ilgas ranku paspaudimas. 
Pirmas medės p^jautimrs! 
k sapiy-sapnų n?kt:sl...

Tiek ma’orės n?zcgė!os!...

Taip karšia karšta širdis! ...

Ak, tai buvo viskas buvo. 
Šildė, džiugino.. t bet žuvo... 
Ir teliko atmintis.

S. P&šilytė

TEISME

Teisėjas: — Ar Tamsta 
prisiekti, jog tai ne jūsų 
rasas?

Kaltinamasis: — To aš pada
ryti negaliu.

Teisėjas: — Tai, vadinasi, pats 
pasirašei, o dabai’ noTi užsiginti'

Kaltinamasis: — Visai ne, po
nas teisėjau. Tik aš negalėčiau 
pats savo rašto pažinti, kadang: 
nemoku rašyti.

* * *
Vienos per daug...

Vienoje išgeriančių draugijoje 
dalyvavo patyręs gėrėjas, šeimi
ninkui atnešus degtinės bonką 
jis prisispyręs prašė truputį iš 
jos nupilti.

— Kodėl tu to prašai? — klau- 
-sė—šeimininkas: Girtuoklis at* 
sakė:

— Todėl, kad yienes yra pe 
daug, o dviejų permažai...

gali 
pa

Atsarga gėdos nedaro

Vyrui sėdant į laivelį, žmon; 
įspėja:

— Brangusis, būk atsargus 
kad neprigertum.

— Nesibijok, aš moku gerar 
irkluoti ir pats plaukti.

ne laikrodėlį ir piniginę.

Busimieji inžinieriai projektuoja *mėlį
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/ UŽUOMINOS APIE ROMĄ KALANTA
r Sužavėti buvome Romo Ka

lantos- minėjimu, tiek vėliavų 
kėlime, tiek bažnyčioje, tiek 
salėje.

•. Norisi priminti, jog kai tik 
čįikaga sužinojo apie Romo Ka
lantos mirtį, Marquette Parke

Kaip pilietis dalyvavo Antraja
me pasauliniame kare.

Prieš keletą metų panori) ap
lankyti savo brangią tėvynę Lie
tuvą ir giminaičius. Vilniuje iš
lipo iš lėktuvo. Jį pasitiko Brau- 
dė, jo buvęs viršininkas.

prie Dariaus - Girėno paminklo 1 Pasisvečiavęs, panoro nuvykti 
į Kauną po vienos kelionės į pro
vinciją. Tuomet jo taksistas bu
vęs vidaus reikalų komisaro 
brolis.

Jiavakarėje rinkomės demonst
racijoms. Pų oficialių kalbų žy- 
^avome nešini žvakėmis Cali
fornia gatve . link 63-čios' tr po 
geroko posūkio grįžome 68-ą j a 
gaįve. Dalyvavo ( berods, pora 
tūkstančių. Nuostabu, ten buvo 
daug jaunimo, kurio dabar iškil- 
niinguosę paręngimuo'se, ypatin
gą! Pavergtųjų tautų savaitėje, 
pasigendame, žiūrėdami į kitas 
etnines grupes ir jų jaunimą. 
.J J* *
Prisimęnu Sibiro kankinio 

Jono Kreivėno pranešimą, kai 
per Vilnįų vyko rusų kariuome
nė malšinti Kaune sukilusio jau
nimo. Jie po R. Kalantos mirties, 
kuris šatikė liepsnose būdamas 
“Ląisvės Lietuvai”, studentija 
gatvėse giedojo patriotines gies
mes Hr nešė patriotinius plaka
tus. Policija ir kariuo'menė juos 
malšino, kišo į kalėjimą. Be abe- 
ją, :tam tikra dalis išvydo ir Si- 
biro’taigas;

Cfą' vieną epizodėlį noriu pa
minėti,* kuris lig šiol nebuvo ži
nomas. V. : i U

’d;-;-:ri - J- • ■■ ■J “

Motina su 7 m. berniuku grį- juos mes turime lenkti galvas, 
žo į Lietuvą, kai tėvas mirė. Vie- . Mūsų pareiga informuoti lais- 
rią kartą prabėgomis minėjau, ys 
kad motina buvo vyskupų šeimi
ninkė Viikayiškyje, o sūnus mi- 
šioms tarnavo. V ' ■ j

Vėliau mama ir jis persikėlė 
į •Braudės • “Brayol” tabako ir 
papirosų fabriką. J.P. buvo pa
siuntinys į Kauno valdžios Įstai
gas. įpgjrvėžti banderoles ir pan. 
Brišhjdė jam pasiūlė įsigyti Ang
lijos'.pilietybę, nes Škotijoje gi
męs. Vėliau — Amerikos. Ir vie- 
nĄ, ir Xitą lengvai gavo, nes kon-

. .1926’“tįfi atvažiavo į Ameriką, mažas būrelis su vėliavomis pa-

Nuvyko į Metropolį. Ilgokai 
laukęs negavo valgyti — netvar
ka. .. Pasiėmęs foto aparatą iš
ėjo į Laisvės Alėją.

Žiūri, eina du jaunuoliai, be
rods, studentai. Paklausė, ar jie 
kalba lietuviškai. Atsako: Taip. 
Vienas, iš jų sako: “Iš čeverykų 
mes sprendžiam, k"ad tu ameri
konas”. Užsimezgė kalba. Jie ro-' 
do jam Prisikėlimo bažnyčią ir 
jos bokštą. “Iš čia Romas Ka
lanta turėjo nušo'kti, bet per sar
gybas niekaip negalėjome įves-J 
ti”. Vėliau pogrindžio organiza- VL. BAKŪNAS 
cija nutarė R. Kalantai suside
ginti prie Valstybės teatro rū- š 
mų. Jis ten ir susidegino šauk
damas “Laisvės Lietuvai!”

Laisvės kovų istorijoje, po 
partizanų, Romas Kalanta liks 
vienas iš tų asmenų, kurį minės 
ištisos kartos. Metų melais mū
sų ko vos didvyriai sėdi kalėj i- j 
muosa, psichiatrinėse ligoninėse, 
ištremti Sibiro’ taigose. Prieš

» l
•? &

m

50 metu — Cleveland
ū ’ / • ;'f ■’ (tes^vlf M H -H
7.j.t*

Ęręįątąs ,J. Kučingis, per eilę 
metų •Įįd“ į«;L'ož Angelės mies
tą jau sukvietęs ; mūsų-^išeivi
jos geriausias meno jėgas, kai 
kurias net pakartotinai, paste
bėjo, kad tai geras pasišlyn^ąs — 
tik apgailestavo, kad ę&ą.7,'kur 
jie buvo anksčiau” ?^ Dėlto, 4aip 
supratau, kad beveik tikras'da
lykas, kad čiurlioniečių jauni- 

i mas, kanklių orkestras, bus pak- 
Į viestas ateinančių metų parapi

jos Lietuvių Dienai ir. tai, žino-

ma, būtų netik “cultural” bet 
ir “colorful event”. Sėkmės ir 
prel. J. Kučingiui ir čiurlionie- 
eių jaunimui — kad pasimatytu- 
me ir išgirstume (kankles) kitų 

i metų šv. Kazimiero parapijos 
• rengiamoje Lietuvių Dienoje, 

kuri bus jau 28 iš eilės. Tokie,

ST. CATHARINES,
! Ramoves gegužinė
[ ! Niagaros Pusiasalio LKVS 
v “Ramovė” rengia tradicinę ge- 
j gužinę š.m. birželio mėn. 22 d.

Vinco Bieliūno sodyboje, RR 2, 
Welland, Ont.

, Šioje mažoje lietuvių koloni
joje Ramovės skyrius kol kas 
Veikia labai gerai. Skyrius, iš iSuruoštų renginių gauto pelno, 
dažnai paremia kultūrines ir tau
tines organizacijas, šiais metais 
tautos Fondui paskyrė $100, 
knygds “Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės” išleidimui $50. t

žonas buvo netik lietuviškas pio
nierius savo profesijoje (provi
zorius-vaistininkas) Klaipėdoje

O N T.
versi te to bibliotekoms ir 1.1. To
kiems tikslams sulaukiama gau
sios paramos ne tik iš rainovėnų 
narių, bet ir iš tėvynę mylinčių 
lietuvių bendrai.

Gegužinėje bus loterija — lai
mės šulinys, prizinis šaudymas 
ir kitos staigmenos.

Kviečiame visus h'etuvius at
silankyti į gegužinę. Nuoširdžiai 
kviečiame ir iš Weilando lietu
vius, nes į jūsų ruošiamą gegu
žinę ir mes iš St. Catharines at
silankysime.

Gegužinės pradžia 1:30 vai.
. popiet. Taigi, ligi malonaus pa

jau daugelį metų užsako Litua- Į simatyino “Ramovės” gegužinė- 
ūus žurnalą miesto ir Brock uni- i je birželio 22 dieną Vinco Bie-

tis) aprodė tuos namus “nuo vir 
saus iki apačios”, su nepapras
tai puikiai lietuvišku stiliumi 
‘įruošta svetaine — valgomuoju, 
įkuris daro labai didelį įspūdį 
‘lietuviui ir kaip girdėjau — pa
sigėrėjimą amerikiečiams, ku
rie, esą sudaro kuone 100% 

i“kustomerių” priešpiečių ir va
karienės metu. Puikus baras. 
'Tie namai verčiasi su gražiu pei-

liūno sodyboje.
“Ramovės” valdyba

6 Venera yra artimiausia Že- 
planetą, priartėjanti apiemei 

25,700,009 mylių prie jo's orbi
tos. Lietuviai Venerą vadina 
Aušrine. Marsas būna arčiausiai 
prie žemės už 31,600,00(1 mylių.

• žemė turi tik vieną sateli
tą — Mėnulį. Jupiteris turi dau
giausia satelitų: -1 didelius ir 8 
mažus. Didžiausio satelito dia
metras arba skersmuo yra 3,450 
mvliu. Jis vra 2.11 karto dides
nis už Mėnulį. Mažiausias turi 
7.5 mylios skersmens.

Lietuvai tą kraštą atgavus, bet|inu įr greitai bus išmokėti. Be- 
ir entuziastingas lietųviškai-kul-fiįe]įa tik sveikinti, kad lietuviai 
tūrinių apraiškų rėmėjas, net to 
kiose srityse kur buvo reikalau
jama netik lietuviško entuziaz
mo bet ir lietuviško kapitalo.
Abiem sąlygom tada atatiko K. ypa lietuvių rankose.
Mažonas, šalia turtingų ir poli- [ Mūšų labai malonus ir pas- 
tinėje arenoje plačiomis burė- Įaugus “Fordo” ir net dviejų 
mis buriuojančius vokiečių “ka- ] “Lincoln’u” “driver’is” Jonas

T
Lepeška yra buvęs Lietuvos ka
riuomenės—karininkas- -ir—dirbęs -- 
kartografijos skyriuje su pulk. 
Itn. Juozu Andriumi kariuome-

CIevelande sugebėjo tokius na
mus įsigyti ir taip įrengti. Ver
ta didžiuotis, nes abejoju ar ki- 
-tur tokie namai, Amerikoje,

PAT* SKAITYK IR DaR Ki 
TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTI “NAUJIENOS1rališko sporto” mėgėjus, net
ąjį pasaulį, kad mūsų -tėvynai- 

' niai neša žiaurią vergiją, kokios 
pasaulis nėra matęs. Remkime j 
bėsąlyginai jų užmojus! = 

2jt

Visų nustebimui, šaulių S-ga, i 
turinti apie 1,000 narių, teikėsi 1 
pasiųsti tik 4 uniformuotus šau- j 
liūs pakelti vėliavas. Tai ir vis-1 maldose.

prestižas - ir nebūtų pažeistas. taktiškus ir-labaLlietuviškus po- 
statusas...

Suprantama, galėjo būti ir 
daugiau organizacijų. Kur skau
tai, ateitininkai, neolituanai, vy
čiai ir kiti? Kaip'mes reprezen-( 
tuojamės prieš svetimtaučius? 
Okup. Lietuvoje tautiečiai kovo- 

Įja žūtbūtinę kovą,.į Kryžių kai-; 
| na neša kryžius su didžiausia 
jaunimo palyda, o mes pernelyg1 
pasinėrę į klystkelius ir neabe
jotinai įtaigoti bendradarbiau- 
tojų... K. Radusis

kas! Pastatydino paminklą, su
rengė iškilmingą jo šventinimą, 
pakviesdami vysk? V. Brizgi. O 
kai R. Liet. B-nė surengė minė-
jimą, nesiteikė Tląlyvaūtr nors

m PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
iTJŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
%t^:6lAMOS TREČDALĮ METŲ!

i$isi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas
Asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa 

; i ir jas Užsisakyti.
i?AŪJII^^kAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
įįįHraaiiau susipažinti SU DIENRAŠČIU. 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
ūž‘10 DOLERIŲ. _

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytoji 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS __
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ___ dol.
Pavardė ir vardas ______________________________
Adresas , —._________________________ ______________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra nauja* iktftytbjns. Priede ——  dol. 
Pavardė ir vardai - --------------------------------
Adresas -------—----- ---------------------------------

, kuris

Nebūtų nukentėjęs

reikalai labai privačioje atmos
feroje, kurią pavadinčiau “prie-, 
mimų diplomatija”, kuri kai ka
da viešai nesprendžiamus klau
simus nukreipia geresne priva
čios iniciatyvos 'linkme, negu tai 
užima formalūs ’ žmonės ir ke
liai. Tiek apie labai santūrius,

kią “Gulbės” jachtą, kuri jo va
dovybėje padarė audringą ke
lionę, kokios net patyrę vokie-į:nės štabe. Išsikalbėjome, kad 
čiai nedrįso daryti — Klaipėda pažįstu jo buvusį “bosą” pulk. 
— Goeteborgas — Londonas ir Įįn. j. Andrių, dabar gyvenantį 
(savaime aišku) atgal. Tai buvo į Santa Monikoje,. Cal, ir tai jį 
tikrai K. Mažono privati iniciaty- Į (j. Lpešką) suvedė į naujus ry-

i y nrolcm Ini ci ion ___ _ ___ j-t • -r _ a

ENERGY
WISE a

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vijaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
Naujienų pastanga*, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol
Pavardė ir vardai------------------------------ ------------------------------
Adresas —------------------------------ ----------------------------------------

9 Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai —-----------------------------------------------—------—
Adresas----------- -------------------------------------------------------------

mase

i
©

Swelling Of
T T 3 O

Tissues
caused by inflammation 

Doctors have found a medics- 
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itchin hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

kalbius V. ir O. ’Jokūbaičių šau
nioje rezidencijoje, kuri tikrai 
tiktų net ir tikriems diploma
tams. .7"

Visą, beveik, dieną su žmona 
pašventėme vizitui pas mūsų la
bai artimą prietelių Klaipėdos 
laikų, daugiau negu prieš 50 me
tų, provizorių Kazimierą MAŽO 
NĄ,' dabar jau 94 metų am
žiaus, kuris nesenai “Dirvoje” 
oaskelbė savo atsiminimus iš tų 
laiku, kai dar sovietinės revoliu 
cijos metu gelbėjo, lietuviams 
pagautiems raudonojoje audro
je... išlikti lietuviais buvusioje 
Rusijoje ar grįžti į naują Lietu
vą. Stebėjausi radęs sveiką ir 
geri j e nuotaikoje, senuką K. Ma-

va ir vadovybė, pralenkusi jau 
daug metų ten (Klaipėdoje) žy
dėj usį vokiečių buriavimo spor
tą. Remgiuoši, jei. vandenynų 
karalius NEPTŪNAS savo šake

šius, nes tik grįžęs į Los Ange
les tuoj paskambinau pulk. 'J. 
Andriui apie jo bendradarbio 
“atradimą”, ir tuo pat J. Lepeš- 
kai pasiunčiau J. Andriaus ad-

nenutrauks mane į Pacifiko gel- resą Kalifornijoje, kad galėtų
mes—rašyti iš lietuviško jūrinio 
gyvenimo kelias pasakėles, ku-jnioš metų. J; ir Br. Lepeškams 
rios, pirmoje eilėje apims K. ir šioje vieetoje—mano nuošir- 
Mažono jūrinį adventūrizmą. 
įbedusį iš Klaipėdos ir lie
tuviško laikotarpio istorijoje 
svarų inkarą- Džiaugiuosi — bu
vęs to laikotarpio t liudininkų.

susirašinėti po tiek daug neži-.

Žinoma, turbūt mano šios 
(Clevelainde) viešnagės metu 
nebūčiau turėjęs .tokios malo
nios (ir plačios — laiko atžvil
giu) galimybės viešėti Mažonų 
šeimoje, jei ne jų prieteliai ir

ir šioje vieetoje — mano nuošir
di padėka už dėmesį ir rūpestį 
mūsų viešnagės metu CIevelan
de. '

Sekančiose" mano pastabose: 
kad ir pavėluotai— apie. J. An
driaus naujo Lietuvos žemėlapio 
pristatymą. Los Angeles publi
kai.

Limit use of diswashar j 
to once a day, after the • 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

(Pabaiga)

- Klaipėdoje įsikūrusį net jau an
kstyvais 1924 m. kaip pavyzdin
ga Didžiosios Lietuvos “atėjū- O V
na” profesionalą, kuris net ir 
vokiečių tarpe savo profesijoje 
buvo vertinamas pačiu aukščiau 
siu laipsniu. Apie jį ir jo “biz
nį”, kuris užsibaigė jau rusams 
Klaipėdą 1944 m. bombarduo
jant — turėsiu progos, neužil
go, parašyti daugiau, nes K. Ma-

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

• RŪPESTINGAI ISPTLDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

TeL 476-2206

Išėjusi Ii spaudos ir gabm* gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina fl.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted SL, Chfcxro, HL

aukštumoje, puikioje rezidenci
joje, kurią, trumpos mano .vieš
nagės metu turėjau progos ap
lankyti net porą kartų (sąlygos 
buvo palankios dėlto, kad Lepeš 
kai gyvena labai netoli nuo vieš
bučio kuriame kuriame mudu 
su žmona apsistojome). Bet jie, 
Lepeškai, pašventė net visą die
ną vežiodami mudu ten kur bu
vome jiems užsiminę kad norė
tume būti. Jau priminiau Ma- 
Tonų šeimą. Bet pas juos važiuo 
jant (vieną dieną vežiojo su se
noku bet gerai riedančiu “For
du”, o kitą dieną~su apynaujiu 
“Linsoln” ir trečias “Lincoln” 
dar buvo likęs kieme atsargo
je Jonas ir Bronė Lepeškai (anks 
čiau nebuvome pažįstami) mus 
veždami pas Mažonus, sustojo 
lietuviškų rankdarbių krautuvės 
prieduryje, kur irgi šiek tiek 
apsipirkome. Toje krautuvėje 
radome gerokai apsipirkusius 
SLA prezidentą P. Dargį su žmo 
na, kurię jau nešė didoką pakie- 
tą su lietuviškomis (na, turbūt 
teisingiau — lietuviško skonio) 
gėrybėmis. Be abejo, buvo ma
lonu ir krautuvėje su P. Dargiu 
keliais sakiniais pasikeisti. Dar
giai skubėjo atgal į Pittsburgh’ą, 
aš dar į “Dirvą”, pas Mažonus 
ir į Cleveland© Lietuvių namus- 

Po visos dienos “turizmo”,
grįžtant į viešbutį, Lepeškai dar 
paragino stabtelti Lietuvių Na
muose. Tikrai, kad buvo labai 
verta. Vienas tų namų adminis
tratorių, rodos p. Balas (Balašai-__  _ __ ____ _________________ _____

— NAUJIENOS, CHICAGO a, ill. Thursday, May 29, 1980

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducftnenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIeNIšO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikdtarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitctvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys aplėlismenis ir vietas neprik. Lietuvpjelr pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:
metams __ ___________
pusei metų _________
trims mėnesiams _ 
vienam mėnesiui___

Kitose JAV vietose:
metams

$45.00 
$24.00 
$12.00 
$5.00

dentauti ir patarė pasitraukti. Kai pastarasis pradėjo 
įtikinėti, kad tokias teises jis turi, jeigu krašto gyven
tojų dauguma jį toms pareigoms išrinks, tai žvalgybos 
viršininkas ten pat vietoje jį nužudė. Kiti žvalgybos 
viršininko artimiausieji bendradarbiai ten pat vietoje 
nušovė buvusius visus prezidento Park L. Hee išt ki- 
miausius sargus. Jeigu žvalgybos viršininkas, i turėjo 
drąsos nušauti prezidentą, tai krašto gyventojai tokių 
teisių taip pat reikalauja. Karo vadai neturi \dsą laiką 
pasisavinti karo stovio administraciją, kuri atima pi. 
liečiams pačias pagrindines piliečio teises.

Krašto prezidentas, besitardamas su Kvangdžiu 
miesto nepatenkintais atstovais, pasitaręs su vyriausy
bės nariais, prižadėjo ne tik Kvangdžiu miestui, bet vi
sai Kvangdžiu provincijai, provincijoje esantiems dides
niems miestams paskelbti amnestiją visiems suimtie
siems, kurie kovojo dėl pagrindinių žmogaus teisių ir 
reikalavo panaikinti karo stovį. Susitarimas paskelbė 
amnestiją visiems su karių valdžia nesutinkantiems 

Pinignj reikii siųsti psfto Mcrwy Žmonėms.

pusei metų ___ _
trims menesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams --
pusei metų -___
vienam estui

$22.00
$15.00
$ 4.00

$45.00
$24.00
$ 5.00

HO.OO

Užsieniuose: 
metams 
pusei metų

$48.00
$26.00

Naujienos eina kauri i pn, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

Orderio karta r atsakymo.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus aekmadienius, 
zvto 0 vai. ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieniais — iki 12 vU.
27 —r ■ ■ ■   ■ —- —- -i i — —- ■ ■■ ■■

Seoal vyriausybė pasižadėjo imtis žingsnių 
kratinei santvarkai įvesti. Tuo pačiu metu buvo

Visi seka Pietų Korėjos Įvykius
karo 

centrą 
atsiradusieji 
pradėjusieji

jegos 
ir iš-

DR. S. BACKIS •

LIETUVOS VALSTYBĖS TARPTAUTINĖ
TEISINĖ IR POLITINĖ PADĖTIS

demo-
kratinei santvarkai įvesti. Tuo pačiu metu buvo paleis- 

' ta Pietų Korėjos vyriausybė, o Kangdžių vadai atsisa- 
* kė tęsti kovą prieš Korėjos karius. Naujoji vyriausybė 
| pasižadėjo vykdyti susitarimus, bet ji tuojau įsakė su
šaudyti buv. žvalgybos viršininką Kim. Jį šaudė ne to
dėl, kad jis buvo kovojęs prieš pagrindines žmogaus tei
ses, bet todėl, kad jis pats nušovė prezidentą. Kitiems 
gali atimti gyvybę ne privatus asmua ar aukštas parei
gūnas, bet teismas, žvalgybos viršininkas nėra teisė
jas, jis negali pats vykdyti nepageidaujamo pareigūno 
žudymą. Jis buvo sušaudytas, kad ir ateityje niekam 
neateitų į galvą žudyti aukštus ir pačius žemiausius 
valstybės tarnautojus ir paprastus piliečius.

Pietų Korėjoje esantieji Jungtinių Am.Valstybių ka
rių vadai pirmiausia Įspėjo šiaurės Korėjos komunis
tinę vyriausybę, pareikšdami, kad nesikištų Į Pietų. Ko
rėjos reikalus: Jeigu jie bandytų peržengti sieną ir 
•veržtis į Pietų’ Korėją,TaTAmerikbT karo jėgos pultų 
šiaurę visu smarkumu. Tai buvo ne naujas dalykas.

; Saulei pradėjus tekėti, Pietų Korėjos
; jau buvo užėmusios visą Kaogdžių miesto
. griovė iškeltas barikadas. Prie barikadų
' tankai, suvažiavusieji ir miesto centran

žingsniuoti Į Kvangdžiu atvykusieji kariai pradžioj ir Į
valandą užėmė visas studentų laikytas barikadas. Apie 
antradienio vidurnaktį buvo paskelbta, kad susirėmi
mo metu žuvo 12 studentų. Tikrovė buvo visai kitokia. 
Jokių kovų mieste nebuvo. Studentus sunaikino tankai,

■ Įsibrovę Į miesto centrą ir griovė lengvai griaunamas 
; barikadas.
; Kvangdžiu .maištininkai ketvirtadienio naktį pas-
: kelfyė,- lįa(|;,baigią.<koyas ir 'neęirėngia jų“tęsti. Jiems
: nėra, reikalo kovėti. Jie įsitikino, kad kova yra dvasioje, ... -
> o ne gulinčiame šautuve.? Kai reikėjo pasipriešinti Šiaurės komunistai jau 1952 metais buvo įsibrovę Į Pie- 

centrinei valdžiai, fai' Kvangdžiu piliečiai nuėjo Į miesto Korėją. Amerikiečiai gavo užtikrinimą, kad
; kareivines, paėmė buvusius šautuvus, kulkosvaidžius ir Korėja nepasinaudos Pietų. Korėjoje esančia suiru-

amuniciją, pastojo kelią miesto kareivinėse stovėju- Į ir nesiverš Į Pietų Korėją.
į siems batalionams, o kai šie pareiškė norą nekovoti 

prieš miesto gyventojus, ginkluotieji - piliečiai išleido 
karius už miesto.' Nebuvo paleistai nė vienas: šūvis į 
karius nenorėjusius kovoti prieš sukilusius gyven*

: tojus. ■ ‘ :
I Mieste iš karto vyko kovos. Kovos metu vis dėlto
* žuvo 63 žmonės. Kovos ėjo ne su kariais, nenorėjusiais 
; šaudyti prieš miesto gyventojus, bet ėjo kovos tarp Įvai-
* rias korėjiečių tendencijas atstovaujančių žmonių.
Z Svarbiausias nesusipratimų principas buvo leisti kraš- 
: to gyventojams pagrindines piliečių teises ir imtis žing-
* snių Pietų Korėjoje demokratiškai santvarkaiC 
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Kvangdžiu miesto atstovai pranešė Pietų Korėjos ka
ro vadovybei, kad gyventojai ilgiau netoleruos karo 
stovio. Korėja yra demokratinė respublika, gyvento
jai nori tomis demokratinėmis teisėmis naudotis, todėl 
niekas negali ilgą laiką kliudyti tas teises taikyti prak-

suotin is rezistencinis sąjūdis 
prieš smurtu. J1s yp4č stiprus 
pas tuos, kaip G. Bemanos yra 
nusakęs, kurie “nieko neturi”,Prie prošvaisčių tinka ir Jung tinėse Tautose ir pačiuose tarptautiniuose sluopsniuose iškilusi mintis nustatyti, kas yra agresija, kuo ji pasireiškia. “La Definition de l’agression” veikalo autorius E. Aroneanu, pasirė- įvairių valstybių atstovųpareiškimais Jungtinėse Tautose, nurodo įvairias moderniosios agresijos formas: tiesioginę ir netiesioginę agresiją,, ūkinę ir ideologinę agresiją ir tt. Autorius cituoja Urugvajaus atstovą Larena Acevedo, kad ‘‘sovietinės valstybės ir komunistinės propagandos sąryšis yra žinomas faktas”, ir kad yra tik neaišku “ar tas reikalas (komunistinė propaganda) liečia valstybę (Sovietų Sąjungą), kuri pajungta vienai doktrinai, ar doktrina pajungta valstybės imperializmui”. Šie pareiškimai įdomūs kaip bandymai atskleisti sovietinės politikos taktiką ir metodus ir nuteikti viešąją oponi- ją Įsigilinti į Sovietų Sąjungos siekimų pavojingumą.Popiežius Pijus XII enciklikoje Summi Pontificates yra priminęs, kad visos tautos turi ger bti natūraliosios teisės principus, I “kurie reikalauja gerbti kiekvienos tautos teisę į nepriklauso- .mybę.” De-a, kaip teisingai N. Politis pastebi, šie principai susiduria su dviem pagrindinėm kliūtim: “iš vienos pusės yra

gerai supranta padėtį. Technikos ir kitokia pažanga sparčiais žingsniais eina priekin, o tautų laisvės ir nepriklausomybės troš kimas toks visuotinis ir galingas, kad nuolat čia vienas, čia kitas buvęs priklausomas kraštas gauna nepriklausomybę ir tampa Jungtinių Tautų nariu. Tautų nepriklausomybės idėja yra tokia galinga, kad visos vals tybės ją laiko “realybe” ir su j jja skaitosi. Neįsivaizduojama, kad Sovietų Sąjunga ilgainiui pajėgtų šiai visuotinei srovei j spirtis ir nebūtų priversta vie- ’ ną dieną jieškoti kelių geriausiai išeičiai savąjį tautų kalėjimą reformuoti ir pakeisti: Tai yra tarptautinės reikšmės reiškiniai, kurie stiprina mūsų vii- . .... -. .. ... .. < tis ir-palaiko energiją Lietuvos begalinis jėgų skirtumas tarp_sų_ pajėgomis, buhi_ata^U^^Z--------—f ‘ ‘ - - - - - - - — -----

Ryšium su jūsų atomine tai.” Ryšium su jūsų atomine galybe šiandien satelitai nebeturi jokios prasmės”... “Šitokiomis aplinkybėmis Sovietų Sąjunga, nekompromituodama savo saugumo, galėtų satelitinių valstybių atžvilgiu padaryti gestą, kuris tarptautinę padėtį didžiai pagerintų.” (“Le Figa-, ro” 1958. 8. 6/6). Į tai Chruščiovas pareiškęs, kad pats terminas satelito nepriimtinas. Tai esą so-’ cialistiniai kraštai ir socialistinis režimas juose esąs “įvykęs faktas”. Jo nereikią mėginti keisti subversinėmis priemonėmis, nes tada pasaulis bus padalytas į* dvi “ginkluotas stovyklas”. “Mes remsime šiuos kraštus visomis mū-
šiau-

Bet amerikičiai, patys nesikišdami į Pietų Korėjo
je kilusį konfliktą, patarė vyriausybės atstovams nesi
priešinti:-K vandgdžiu maištininkams/ ries jų* reikalavi
mai yra teisėti. Pietų Korėjos karo vada's,’-praeitą penk- 
tadienį atsiuntęs savo tankus į Kvangdžiu miestą, ge
ros valios neparodė, bet taikė naujos vyriausybės įsa- 
kymą. Kada Kvangdžiu maištininkai pranešė centrali- 
nei valdžiai, kad jie nekovoja prieš naują vyriausybę, 
tai pastaroji pranešė karo viršininkui nesiųsti tankų į 
Kvangdžiu miesto centrą ir nežudyti kovoti atsisakiu
sių nepatenkintų gyvetojų. Nuo penktadienio iki pir
mų antradienio valandų tankai pastovėjo miesto cent
re ir-nėjo į maištininkų laikytas barikadas. Kada tan
kistų šarvuočiai užėmė Kvangdžiu. miestą, jiems šau-

kuojami”, — baigęs Chruščiovas. Dėl Vokietijos apsijungimo Chruščiovas .pridūręs”. “Mes niė kuomet šiuo klausimu su nieku nesiderėsime. Tai dviejų vokie- čių vyriausybių reikalas”. Esą “nereikia kelti problemų, kurios - šiuo metu negali būti išspręstos”, esą “netikslinga yra kartinti mūsų santykius nuolat keliant problemas, kurios neišsprendžiamos”-Šie pasisakymai būdingai pavaizduoja,- kokia yra šiuo metų tarptautinė atmosfera- Ta pati atmosfera supa ir okupuotosios Lietuvos bylą.Vienas dalykas tarptautinėje raidoje dar pažymėtinas, tai, būtent, bandymas tarptautineš problemas spręsti Jungtinių Tautaų rėmuose, bandymas su-
dyti nereikėjo. Aiškus dalykas, kad kariai turės išrink- ■kurtl Jungt,n’U Tautų rėmuose

... _ _____ . _ * įtino iocra Viiri ixzaivmtarptautinę jėgą, kuri įvairių konfliktų metu galėtų interve- nuoti, kad konfliktas neišsiplės-

įvairių tarptautinės bendrijome- Inės narių, iš antrosios — nėra bendro ‘antvalštybinio autoriteto, kuris galėtų * ir būtų pajėgus įvairių tautu.-teises ąpsau- goti*.'(N. Pol'tis: “La Morale Internationale”, 1943, 129 p.)- Jungtinės- Tautos pastaruoju metu mėgina tokį autoritetą sukurti. Tikėkimės, kad JAV ir kitų:vąlstybių JųĮciatyvą ir pas- tangos*fud reikalu su laiku ddos pozityvių rezultatų, kurie ir Lie- tuvos bylos eigą pagerins.Tarptautinė politinė padėtis nuolat kinta. Vieną dieną ji atrodo veik beviltiška, kitą dieną žymiai pragiedrėjusi. Dėl to jokiomis aplinkybėmis nereikia skubėt nusiminti ar pasiduoti entuziazmui. Ir Lietuvos byloje svyravimai neišvengiami. Ir Sovietų Sąjungos g r o buoniški šiandieniniai tariami pasisekimai artimoj ar tolesnėj ateity gali tapti jos ppalaimė:imų priežastimi, o laisvojo pasaulio šiandieniniai nepasisekimai, tarpusavio nesklandumai, išglebimas, 
egoizmas ir baimė - gali būti jo----busimojo susiklausymo, sustiprėjimo ir ryžtingumo pasipriešinti sovietinėms užmačioms pra džia. (Nukelta į šeštą puslapį’

issivadavimo kelyje.Padrąsinančios prošvaistės Lie tuvos išsivadavimo kelyje yra ir .atsakingų JAV. vyrų pareiškimai. Ar mes prisiminsime prezidento Eisenhowerio žodžius 1958. 8. 13. Jungtinėse Tautose, kad “Mes visuomet eisime pagalbon tautai, kuri nepriklausomybę gina”, ar Baltųjų Rūmu pareiškimą sovietinio . genocido įvykius minint, kad “Amerikos simpatijos pavergtosioms Baltijos tautoms yra visiems gerbi žinomos, kad mūsų vyriausybė rūpinasi ir toliau Baltijos tautų byla... kad smerkiame sovietų jėgos veiksmus inkorporuoti Bal tijos valstybėms į Sovietų Sąjungą ir to niekados nepripa- žinsime”, arba 1958- 6. 27. Valstybės Departamento užtikrinimo Amerikos Lietuvių Tarybai, kad JAV “Vyriausybė nėra pamiršusi pavergtųjų Baltijos tautų reikalo ir nėra susitaikiusi su jų likimu”, — tai vis mūsų tarptautinio svorio sustiprinimas.Prie padrąsinančių prošvais-
ti iš kariuomenės sandėlių paimtus ginklus. Kaip tas 
darbas bus atliktas, netolima ateitis parodys.

Šiandien aiškus vienas dalykas: nauja vyriausybė tų, arba kad padaryti teisės "jau
tiškame gyvenime. Ir buvęs Korėjos žvalgybos viršinin- yra pasiryžusi duoti amnestiją visiems korėjiečiams,, 
kas, ilgametis buv. prezidento PaflTCrTiee draugas, prie- kovojusiems už karo stovio panaikinimą. Iš kalėjimų; manyti, kad visi valstybininkai čių tenka skirti ir bendras vi
jo Įsitikinimo, kad prezidentas Park, praprezidentavęs (išleidžiami nepatenkinti gyventojai. Jie gali laisvai j ’ --------------.................... —--------
18 metų, neturi teisės naudoti valstybės aparato būti vykti namo. Nauja vyriausybė imasi priemonių karo les karo jėgas, 
prezidentu dar 6 metus. Žvalgybos viršininkas Kim sa- stoviui panaikinti visame krašte, išskyras 38-tos para- 
vo draugui pranešė, kad jis neturi teisės ilgiau prezi- lėlės zoną, prie kurios Š. Korėja laiko sutraukusi dide- neramumus.

žymai būtų atitaisyti. Reikia
Visas pasaulis atidžiai seka Pietų Korėjos vidaus

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI(Tęsinys)

i— Stasiulis... tai tyčiojas... sako...__
- Eik tu sau, su savo tuo Stasiuliu! Rado, 

ką kalbėti.
Taip sukirstas, Kurkulgis vėl nutilo.
Kai buvo baigta vakarienė, pasigirdo ko

manda:
— Vaikai, gulti!
Ir abu berniukai, vienas antrą pešiodami, 

kaip du peliukai, tyliai tarp savęs šaipydamiesi, 
su tom savo kuokštelėmis pakaušyje, tuojau din
go miegamajame. Ten jie dar šnarėjo ir čiužėjo. 
Bet motina su lėkšte vienoje rankoje, su rankšluo
sčiu kitoje, pravėrė miegamojo duris:

Nu: t
Ir tuojau pasidarė tylu.
Kurkulgis liko prie valgomojo stalo, paėmė 

laikraštį ir pradėjo skaityti, vengdamas su Tere- 
c kokių kalbų. Virtuvėje žvadgėjo lėkštės, 

neiiiai ’« 'akutės. Sunkoko Kurkulgiui buvo 
skaityti: po akarienės jam pasidarė šilta ir jo 
akys tekios nek insnios buvo — vis merkėsi.

Pradžioje Kurkulgis laikraštyje paskaitė

operos premjeros aprašymą. Tas aprašymas jam 
krito Į akis. Bet ir skaitydamas, jis sekė, kas de
dasi virtuvėje, kokia Teresės nuotaika, ar smar
kiai tranksi lėkštės. Kurkulgio kėdė neramiai su- 
braškėjo, kai jis išgirdo, kad žmona virtuvėje 
sunkiai atsiduso, paskiau palaukus dar kartą at
siduso, tik truputį tyliau. Nepamesdamas operos 
premjeros ugningo aprašymo, Kurkulgis tuo pat 
metu pagalvojo, kad, ar šiaip versk, ar taip 
versk — o vis dėlto nei jo žmona. Teresė, viena 
likusi virtuvėje, turi sunkiai dūsauti. Jis nera
miai savęs paklausė: ir ko ji taip gailiai atsidū
sta? Kurkulgis aišiai supratu, kąd čia jis 
kaltas.

Bet jam neaišku buvo, ką jis turi padaryti, 
kad Teresė v'ena likusi nebedūsautų , daip sun- 
kiai? Kaip čia dabar pasielgti, kad ju gyvenimas 
pasidarytų kitoniškesnis, na, geresnis, gal trū- 
pučiukėlį linksmesnis ar ką? Jam atip nejauku 
pasidarė, kad jis smarkiai pervertė laikraščio la
pą, palikdamas operos vaidinimo aprašymą, kur 
buvo gražiai išskaičiuota, kuri daininikė gavo 
gėlių puokštę, o kuri visą pintinę, ir kokie diplo
matai sėdėjo savo ložėse.

Teresė net pažvelgė pro virtuvės duris, .ką 
ten Simas veikia? O jis užsidūrė kitame pusta- 
pyje ant apsukrių išvedžiojimų apie kiaušinius 
ir jų eksportą į visokius turtingus kraštus. Bet

čia prasidėjo skaičiai — tūkstančiai, šimtai tūk
stančių ir net milijonai. Kurkulgio akys taip ne
drausmingos pasidarė, kad čia pat greta, rodos, 
aiškių kiaušinių skaičių — kažkokios miglos ant 
slidaus Žaliojo kalno takelio... štai viena boba 
plėšt, kita klast, trečia... ir visos paskui viena ki- 
tą_griūva. Čia jis suprato, kad beskaitydamas 
jau snaudžia.

Ne! Ne jam rašyti tie sukti straipsniai. Be 
to, ir miego narisi.

Nusibėgioji žmogus per visą dieną... Kurkul
gis gražiai sulankstė laikraštį, nusprendęs kada 
nors }dtą kartą visą perskaityti: negalima gi at
silikti! Teresė kaip žinodama, kad Kurkulgiui 
pats laikas gulti, iš virtuvės metė du žodžiu:

-ū Tai ko dabar snaudi? Eik gulti!
I Nuėjęs Į miegamąjį Kurkulgis jau atvirai 

nesipriešino miegui, nusirengė žiovaudamas, at
sigulė, susiklostė ir patenkintas tuojau nugrimz
do į palaimintą snaudulį, kurs leidžia užmiršti 
visa—ir gera ir bloga — o labiausiai bloga! Rei
kia'manyti, kad jis jau gerokai buvo įmigęs, kad 
negirdėjo kaip jo žmona Teresė atėjo, kaip 
ji nusirengė, kaipji -ji savo, lyg lino 
pluoštas, jokių vingių nepažįstančius plaukus 
ant popieriukų susuko, kaip greta stovinčioje 
lovoje atsigulė. Tik jis išgirdo:

— Tai jau miegi! . . „ ,

Čai buvo Teresės balsas, tylus ,gerai pažįs
tamas šnabždesys. Į tuos žodžius Teresė nors ir 
nesistengė įterpti kokio nors ypatingo švelnumo, 
k* v*s dėl to Kurkulgiui jis^ tuojau sužadindavo 
jokių abejonių nesukeliantį jausmą. Kurkulgiui 
miegas tuojau dingo. Ir jis nė trupučiuko nedels
damas atsigrįžo veidu į Teresę. Šiandien Teresė 
iš viso minkštesnė, negu kitados. Retkarčiais, 
pavyzdžiui, kokiame šeštadieny arba kitais atve
jais, kai viskas namuose jau aptildavo ir jie at
siguldavo į greta stovinčias lovas ir Kurkulgis 
kartais pasiskubindavo užmigti, kaip atsitiko ir 
šiandien, ar šiaip atrodydavo Teresei mieguis
tas, tada ji savo vyrą daug paprasčiau paragin
davo, sakydama:

— Tau niekas daugiau nerūpi, tik knarkti... 
Kurkulgiui to pakakdavo! Jis tokiu atveju 

ir šiandien taip pat — paklusniai eina prie Te
resės, kuri buvo juk čia pat.

Kurkulgis labai greit sumetė, kodėl Teresė 
šiandien jį prakalbino. Juk ryt šeštadienis. Bet 
ryt jis išvyks į pokylį...

' (Bus daugiau)
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SVBffO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

kiekvieną dieną būtini krikščioniui

TRYS SVARBOS DALYKAIRašydamas pirmąjį laišką Kormtiečiams Ap. Povilas sako: “Taigi dabar pasilieka tie trys dalykai: “Tikėjimas, Viltis ir Meilė, tačiau didžiausias tarp jų yra meilė” (1 Kor. 13:13). Atkartotinai 
Pasakytą, kad visi trys minėtieji dalykai yra svarbūs krikščionims, bet svarbiausia ir labiausiai re-kalinga yra meilė. Rom. 
13:10: “Meilė nedaro nieko pikta artimui, todėl meilė yra įstatymo įvykdymas”. Taigi galima sakyti, kad meilė yra paklusnumas visiems Dievo reikalavimams. Pats Išganytojas sako: “šitas yra mano įsakymas, kad mylėtumėt vienas kitą, kaip aš jus my- 
lėjąu. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kas guldo savo gyvybę už savo draugus” (Jono 15:12, 13). Rom. 12:9 skaitome: 

Meilė tebūnie be veidmainystės”. Tikra, neklastinga, norinti daryti gera kitiems. “Meilė nepavydi, nieško savo naudos. Meilė ne
ieško pasigiežti už pikta, ji nepasiduoda piktumui. Meilė nesidžiaugia neteisybe, bet su džiaugsmu pritaria tiesai”.

SV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Įtaikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, n. Y. 10303

KAS GIRDĖTI TĖVYNĖJE?
Gelgaudų pilis

VACLOVAS NOREIKAPraeitą pirmadienį, gegužės 26 d., Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse akis amžinai užmerkė čikagiečiams labai gerai pažįstamas fotografas Vaclovas Noreika.Noreika niekad be darbo nebuvo. Jis dirbo dieną ir naktį. Jis buvo geriausias lietuvis foto reporteris, užfiksuodavo kasdieninius lietuviškd gyvenimo įvykius. Žurnalistas gali užrašyti, kas lietuviškame gyvenime dedasi,. bet Vaclovas Noreika mokėjo labai gyvai pagauti lietu yiškp gyvenimo nuotaikas savo

geru foto aparatu. Niekas nebuvo tiek prašomas, kiek fotografijų turėjo padaryti Vaclovas. Jis vykdavo į susirinkimus, į organizacijų sueigas, vakarus, šokius, paskaitas, bažnytines apeigas, nepriklausomybės šventes, mokyklas, piknikus, vestuves, krikštynas ir laidotuvės. Jis praeitą pirmadienį buvo nuvykęs į kapines, pritraukė didoką kiekį payeikslų, kol privargo ir atsisėdo prie pirmo rasto suolo, kad galėtų atsikvėpti.Tai buvo' paskutinis jo atodūsis. Jis dar pažiūrėjo į savo aparatą, kad neatsisuktij kuris sraigtelis ir neįleistų šviesos, kuri galėtų jam sugadinti ver-Atkakome į Vieną jau gero- tingą nuotrauką. Staiga pajuto kai įvakarėjus. Visi mano ben- krūtinėje skausmus. Jis pasku- drakeleiviaf nuvyko į lietuvių stovyklą. Man pulkininkas griež tai prisakė nenakvoti stovykloje. Mat, galėjau ten sutikti kokį pažįstamą ar šiaip matytą žmo gų, žinantį, kad esu žydė. Tai.nereiškia, kad toksai pažįstamas _ bet niekas negalėjo surasti bent tuoj nubėgtų į Gestapą įskųsti,! vieną gydytoją, kuris galėtų pa- bet neišvengiamai prasidėtų kai dėti geriausiam lietuvių foto- bos. O juk Gestapas visur ausis grafui pradaryti kelią didesniam turi. - į • į deguonies kiekiui. Kada fotogra-Už puskilį laSnių mane pri-[fas, jėgų netekęs^ nepajėgė ant

I

Mažeika J? Evans
Laidotuvių Direktoriai

r, 6845 SOUTH WESTERN AVE
< Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

D R. K. G. BALUKAS 
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHHtURGUA

Sę. Putoki Rd. (Crawford 
Modtol Buildins) ToL LU 5-4444 
PriinUL ligonius pagal migi tari

Jei neatsiliepia, aframhinri F/4-8U04

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CMIRURCA3 

We«*dMstor Community kiiniko* 
Modicinot dirokrorius

t
1

ZECHARJA CESNA
ŽMONIŠKUMAS ATŠIPINO 

GILTINES DALGĮ(F Tėviškės žiburių”, Nr. 4^ (1556), gruodžio 6. d.)

bomis uždarė savo foto aparatą ir tuo pačiu metu užsidąrė jo krūtinė, kad neišeitų didesnis kiekis jam taip labai reikalingos deguonies.Kapinėse buvo šimtai žmonių,
EUDEIKIS

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Mg

nui darbo biržos patvirtintą(Tęsinys) aaroo oirzos paivirunuĮ; uz pusKių rasinių mane pri-pas, jėgų neieKęs, nepajege ant( vykstančiųjų sąrašą ir visų pa- .ėmė vienai nakčiai į viešbutį.: suolo išsilaikyti, atsirado slaugė,Sutartą dieną, lygiai antrą sus. Mes stovėjome puslankiu 'Kitą rytą nuėjau į Allgemeines kuri ištiesusi Noreiką ant žemės

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Manbeim RcL, Waatcbeater, IL. valandą, atėjau į geležinkelio aplink policijos pareigūno sta- '.Krankenhaus. (generalinė mies-. patvarkė galimai greičiau pa- 
BALANDOS: 3—8 darbo dienomia ir stotį' Elenos ir dar vienos jos liuką jr ramiai laukėme forma-' to ligoninė) -jieškoti darbo. Pri šaukti ambulansą.

aa m m --- a *■ 1 -«-x. T > — T j i -m*. w —* * - _ ' — _ « ’ ai -■** — .- * & _ _ _ — * *

Tūlu 542-2727 arba 542-2728

Bl 3-5W3

’ draugės lydima. Prieš tai Elena (iUmų pabaigos. Vokietis apžvel-ėmęs’mane tarnautojas, pavartėj Triukšmą keliantis ambulan- parūpino man pažymėjimą, esą' gė mus nuobodžiaujančių žvilgs pasą Katrės Vaitkienės vardu,! Sas greitai atsirado kapinėse, bet aš Kauno Raudonojo kryžiaus nįu ir staiga pirštu parodė į ma Kauno Raudonojo Kryžiaus Ii- nepakankamai greitai, kad būtų
B —u -J * -m -m. 4- ^*\.*** _ _ _ _ • • r _

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LiG^S 

. Š9V WMt 103rdStr*H
. x ValATtrinf gn<Tt*TiTP>

medicinos sesuo — rentgeno ' n€; asistentė, vykstanti savo noru į ‘
DR. FRANK FLBCKAA

OPTOMETR1STAS
. KALBA LIETUVIŠKAI

261* W. 71 St. TaL 737-5145
Tikrina aki*. Pritaiko akiniu ir

. “contact lenses”
VaL azal aufitarinx. Uždaryta treč.

. — - - . . r _ 4.

.goninėš pažymėjimą, kad esu‘galėjusi išgelbėti nepaprastai — Jūs, panele, užeikite į mųi- rentgeno sesuo- ir ' abejingai ta-j gero lietuvio ir gabaus fotografo Vokietiją dirbti. Šį pažymėjimą^ ^nę patikrinimui. , j rė: į gyvybę. Noreiką paskubomisnu-pasirašė ir antspaudu patvirtino j žvilgterėjau į pulkininką, iš-j- — Vadinas,.. lietuvė... Dirba vežė į artimiausią ligoninę, bet ligoninės direktorius daktaras—blyškusi kaip popierius. Pasi- Į čia pas mus ji^ų tautietis — gy- atgaivinti jo jau nepajėgė. Np- Kęsgaila (Kęstavičius). Reikia ; ėmiau savo lagaminėlį ir unifor !■dytojas. Jis jums patars kur dar reika mirė nuo pirmo smūgio, stebėtis gyd. Kęsgailos drąsa: j muotps vokietės lydima nukiūti- :-bą rasti; . ’ • Noreika buvo’ labai pastabusjuk jei įkliūčiau, ir jam būtų nau | muitinės pastatą.. Vokietė Lietuvis, gydytojas patarė visuomeninio lietuviško gyveni- riesta. Prieš išeinant į stotį Ele- ^epė atidaryti lagaminą. Jame, man kreiptis į kitą lietuvę gy-1 mo stebėtojas. Jis nemėgo melo na užmaukšlino man plačiabrylę buvo paltis lašinių,-keletas balr Į dytoją, dirbančią Vienos plau- ‘ įr skelbiamos netiesos. Žmones skrybėlę ir užkabino ant nosies tįnju- Marijos paveikslas,' čių tuberkuliozės. ligoninėj e. To- j jįs skirstė į teisingus ir teisybės akinius, šis maskaradas tiireo rožinis ir maldaknygė. ji gydytoja (deja, jos pavardė nežinančius ar neieškančius, gy-mane paslėpti nuo atsitiktinai — Tomsta katalikė? . . neišliko mano atmintyje) kartu; - -- —

Noreika buvo’ labai pastabu;

DR. LEONAS ŠEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL4S IR 

- - PROSTATOS CHIRURGIJA 
. 2454 WEST S3rd STREET
•-T-' “ t, •Km-:* H -

. VaL aatrad. Įį4 popiet.

sutiktų gatvėje pažįstamų: — Tvinsta katalikė? ..... j veninio įvykių nesuprantančius, dar 1940 m. vasarą,, rusams įsi-; kinti, neturi kantrybės tiesos pa

Ofto 774 '880 
RutMundto titofa 443-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<*ndra praktika, spec. MOTKItŲ ilpee.
Oflaaa UST Wlif FrMIT 

/ toū Ft a-iw
OFISO VALu pint., antrad., tračiaa

— Taip,' — voš atgaudama'su šeima pasitraukė į Vokietiją, Į£as teisybės nesistengia išaiš- . Stoties..perpną daug žmonių, kvapą pralemenau. į'?.dar 1940 m. vasarą, rusams įsi-; kinti, neturi -kantrybės tiesos palydinčių išvykstančiuosius. Atsi | — Tamstai pavyko, — šypte- veržųs j .Lietuvą. Kiek prisime- j sįtęira.uti, tai tas žmogus jam Wravbme-šū Etena-Statkevičiū. lėo vokietė. —Vykstate į Vie- j. nu -iš -jps-pasakojimų,- ji prieš-j buvor neįdonras.te, nuvarvinome ašarą. Trauki- - ną. Austrija — katalikiškas į;.kąrą gyvenusi Tauragėje. Kaip- Vaclovas Noreika gimė ir au- nys išdardėjo į Vakarus. Pulki-' kraštas. Laimingos kelionės. į “seną” Vienos gyventoja ji tu- nepriklausomojė'r Lietuvoj e. ninkas lydėjo jo sutelktų dar-į Po kelių minučių jau sėdėjau . rėjo šiokias tokias pažintis ir į jįs norėjo, kad Lietuva būtų ne- ;. Eitkū kartu su kitais lietuviais vagp-- prižadėjo man padėti. Laikinai j priklausoma. Lietuvoj ėjo į mo- __ __________ t ■ ne- Dar spėjau pamoti raųka priėmė manė pas- save gyventi, kyklą ir tapo pienininku. Buvo tu turėjau dar vieną šiurpų nuo pulk ninkui, ^vienišai Rovėjų- Nemąnau, kad ji. ęuprato, jog g?ras įr pavyzdįngas pięninin- esu žydė, bent jau niekad šia kas. Pažino pieną ir žinojo prietema su manim nekalbėjo. Dar njoneS) kaip pieną gerai prižiūrą patį vakarą gydytoja^upažin- Reikalai pasikeitė, kai atėjo i dino mane su kunigu, atėjusiu i goVjcįų karo jėgds ir pradėjo lie- I jos aplankyti. Po trumpo pokal-i įuvj§ką pieną katiušonis konfis- bįo j s patarė tnąti;kreiptis i-^rikuoti. Noreikai nebeliko pieno beitsunfallspital (nelaimingų at jarb0<sitikiihų darbovietėje ligoninė) / Karo n?cĮu jjs kartu sU lūks. Pasakykite, kad daktarė lietuviu patraukė į Va-jus rekomenduoja. karus, nes buvo įsitraukęs j ko- ivą prieš okupantą. Vokietijoje pramoko fotografo' amato ir tapo geru fotografu. Mums visiems jo gaila, kad jis taip greitai iškeliavo, daugelio nenufotografavęs. Reporteris

bininkų grupę iki sienos.nuošė dokumentų tikrinimo me- ne. Dar spėjau pamoti rankatykį. Pulkininkas patelkė vokle šiam perone. Traukinys pajude- čių pasienio policijos pareigu- jo...
Pancakes A La iloliday Brunch

i
OBTHOPKDAH-PROTEZISTAF 
Aparatai - Proteai. Med. ban 
dažai. Speciali pataika lotam* 

. '.Areli Support!) ir L L

ir palikt. 2-4 ir 8-8 vaL rak. fifcJtadir Į 
alaii 2-4 vaL popiet ir kitu Laike I

pagal sunKrinMk

f" '.:M>

*

mones, kaip pieną gerai prižiū

"Tcrpilnar pakaks;: ----------------— Kas gi toji gydytoja Šaba- nienė? — paklausiau.—■ Ji dirbo šioje ligoninėje ir prieš kurį laiką grįžo į Kauną. Ligoninės personalas labai my- lėo ją. ir manau, kad jos vardas • atvers junis visas duris.(Bus daugiau i PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
Į . MARQUETTE FUNERAL HOME

j H F; Vi t?

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

hicagoe

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PASTATYTT

K

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
Cicero, 11L Tek: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1.38 -1139

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

__ St. Petersburg, Fla. 33710____
Tel. (813) 321-4200

PER KRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Mina apdrauda

2EMA KAINA

T MOVING
ApdrtuHw r»rkr»v«fy»n»»

ANTANAS VILIMAS 
tūl. *74-1*n D£54*

A «tack-your-own pancakes holiday brunch buffet leavei 
you free to welcome friends. Pancake sandwiches—or Pan-Sam 
— are put together on the spot with cooked bulk sausage. Pre
pare stacks of pancakes from Log Cabin pancake and waffle 
mix; keep warm in a low oven until serving time. Team the 
“sandwiches” with warm Jiffy Peach Sauce made with Log 
Cabin syrup.

v Pan-Sans . . y
Buttermilk, regular or Cooked bulk sausage

complete pancake and Jiffy Peach Sauce, 
waffle mix

f Prepare batter as directed on pancake mix package fqt 
i desired number of servings. Bake on hot griddle, allowing about 

1/4 cup batter for each cake. To make pan-san, top onę pan
cake with sausage and cover with second pancake. Serve hot 
with Jiffy Peach Sauce. >

Jiffy Peach Sauce. Combine 1/2 cup pancake and waffle 
syrup and 3/4 cup diced drained canned peaches. Makes 1 cup.

Note: Recipe may be doubled.
Try these other combinations and serve with pancake and 

waffle syrup: ; ...
Currant or other tart jelly and cooked bulk sausage 
Blueberry pancakes with softened cream cheese

„ Scrambled eggs and minced cooked bacon, chopped hair 
' or frizzled dried beef

Deviled ham and scrambled eggs
Scrambled eggs, seasoned with curry po#ner, topped 

with pineapple
Scrambled eggs, sprinkled with grated Cheddar cheese 
Sliced Canadian bacon covered with warm canned 

crashed pineapple
Crushed fruit and prepared whipped topping
’• a ajpicfrd applesauce and toasted chopped, peęani t

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102$ SOUTHWEST HIGHWAY, P&Ios Hilk, Til, 974-4410

i

3354 So. HALSTED STREET Tek YArda 7-1911

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIRS ON 

tXPRFSSIMy MMMr

tADUO iBIMOf VALANDOS

Pro$r»rrK* v>d4|«

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

VUo« laidos ii W0PA rtotto. 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 776-5374

Naujienos, Chicago, 8, UI. Jhursday, Max 2U, l'JiSO

THERE'S A SUQDEfQ ST©?

IF YOU DRIVE AT THE 
ipEED sryw 

the lame'

LUtuvię kalba; kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 41)0 
4:30 vaL. vak. šeštadieniais ii 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vada|» Aldona D«uku< 

Tąie t HfcnUck 4-2412 

H St-Sos MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 40629

g| “Lietuvos Aida? 
ZETU -KAZt BRAZDŽIONYT*



(Atkelta iš 4 psi.)

■LIETUVOS VALSTYBĖS 
TEISINĖ PADĖTIS

BENDROSIOS PARODOS APTARIMAS
Iš vykstančios parodos Čiurlionio Galerijoje, Ine.

Daug meno srovių ir stilių gi- tysfs jos paveikslas “Senas mies- 
riė ir mirė. Bendras jų visų pa .tas”. Premijuotasis paveikslas 
grindas yra niekuo nevaržomas atliktas spontaniškai, 
individualizmas ir absoliuti lais
vė, o vyriausias dėsnis — pa
šalinti visa, kas varžo dailinin
ko kūiĄ’bą. Vadinasi, nieko ne
paisyti, į nieką neatsižvelgti, o 
vadovautis vien savo asmens 
įspūdžiais ir jausmais. Tai vie
nintelis meno įstatymas ir ori
ginalumo šaltinis ne tik dailėje, 
- ’ jau ir literatūroje atmetami 
akademiniai principai bei for
malumai.

Taigi ir ši bendroji lietuvių 
dailės paroda Čiurlionio Galeri
joje, Ine., yra skirtinga įvairia 
technika — nuo realizmo iki 
kraštutiniųjų abstrakčių formų.

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Ponų Karaičių “Gintaro” vasarvietė Union Pier, Mich.

l-rw 'vmri W>*rr5
IE AL ESTATE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žam4 —■ Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

pagauta 
ankstyvojo pavasario? spalvų ir 
atspindžių žaismas. Paukštienės 
kūrybą nėra lengva suprasti ir 
apibūdinti. Kartais josios tapyba 
persotinta tirštomis spalvomis, ’ 
kartais spalva su spalvomis kon
kuruoja, tačiau žiūrovo dėmesį 
patraukia kūrinio spalvingumas. 
Beidrai, jos kūryba kupina ne- | 
rimo ir kančios.

Vera švabienė — grafikė, iš
statė keturis darbus. Visi josios 
darbai turtingi lietuviškomis te- 
mc’mis, senovės legendomis, mi
tais bei gyvenimo realybe. Už 
kūrinį “Su džiaugsmu į laisvę” 
laimėjo Čiurlionio Galerijos, Ine.

Parodoje dalyvauja 14 dailinki-’ $100 premiją. Juri komisija vi- 
kų .daugumoje moterys, tik ke
turi vvrai. Tenka mesti bendra 
žvilgsni j jų darbus bei laimėtas 
premijas. :’

Ilona Brazdžionienė (Los An
geles, Cal.) išstatė 4 darbus. Laj
inėj o pirmąją $560 premiją už 
tapybą “Purpurinį paukštį”. Vi
sa josios lyrinio epo tapyba 
brandi, originali ir tautiniais bei 

_.p_asakų. moL\-vais gausi. Josios 
paveiksluose, nebūtinai kiekvie
name, rasi Įpintą eilėraštuko 
posmelį, pvz., piemenėlio pa
veiksle: “Kai sš mažas buvau, 
šile ožius ganiau..(katalo
go nr. 4).

Jadvyga Paukštienė išstatė 
tris darbus. Laimėjo .$209 pre
miją už-akvarelę “Ankstyvas jia-1 sako, kad rankas gerai padaryti darbus": Jaunoji, Prieštaravimai, 
vasaris” (kat. nr. 27). Antrasis, yra nelengviau, kaip ir veidą, j Neramus poilsis ir Amžina 
didesnio formato paveikslas Dalia Kolbaitė kopia į abstrak- l 
“Jauna motina” (aliejus), o tre- taus meno viršūnes. Ji meną ii

Taip vertindami bendrąsias 
irptautinės padėties prielaidas 

Lietuvos teisinę ir politinę 
adėtį, prisimename savo laiku 
r. Vinco Kudirkos padarytą 
astabą tiems, kurie manė jį vel
ti dėl Lietuvos laisvės kovo- 
mt: “Ateis tokie laikai, kad 
įaskoliaus čia nebus, bus Lie- 
tva”. (V. Čižiūnas: “Vincas 
iudirka — Vienybės ir Kovos 
leologas”, “Varpas” Nr. 3/4, 

33 psp.). Kudirka veikė tik su 
saujele talkininkų-Laisvųjų lie
tuvių veik milijonas. Mūsų vie

ptuose” randi Gotliebą, Mirą ir ningumas ir ryžtas Lietuvos by- 
kitus. Į lai gali padaryti ne tik tai, kas

Martynas Gramontas, jaunas yra galima padaryti, bet ir tai, 
meną studijuojantis vyras, iš- kad būtų galima padaryti, kas 

šiaurinio Illinojaus universitete [statė du darbus: Medžio konst- yra reikalinga. Ogi tatai, anot 
rukciia ir “Figūrą” (grafika). Richelieu, ir yra pati geroji poli- 

roji tapybinė ypatybė yra per- J. Mačėnas išstatė du gamtovaiz- tika.
matom eji tenai, taiytum Rem- 
brandto tradicinėje tapyboje. 
Parodoje ji išstatė tris kompo
zicijas (ciklą). Viename pa
veiksle yra surrealistinių užuo
minų.

Seselė M. Mercedes, dailinin
kė ir meno mokytoja, išstatė di
delio formato gamtovaizdį “Kal
nų slėnis” (kat. nor. 22). Ant
rasis jos grafikos darbas — “Jis 
nužengė į pragarą” (kat. nor. 
23).

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZĄNAUSKAS, Prezidentas ,

2212 W. Cermak Road Chicago, DI Tel Virginia 7-7741

humanitarinius mokslus studi
javo įvairiuose universitetuose. 
Paskutiniais metais studjavo 
Sorbonos universitete Paryžiuje.

dėstė prancūzų kalbą. Josios, go
tika.

sus jos grafikos darbus labai 
vertino.

Dr. Ąnjąnas^JUįgs]£i$ ^padarė 
staigmeną: savo ^ skulptūromisJ Dvi naujos dailininkės, moder- 
lš tapybos jis pateikė'tik Ąeną niosios dailės atstovės, Snaigė 
darbą “Papūgas” (ai. kat. nr. Šileikienė iš Toronto, Kanados, 
19). Nedidelio formato skulptū- ir Jonė Ona Karuža, susitinka 
ros atliktos kaip tikro profesio- (Čiurlionio Galerijoje, Ine. Snai- 
nalo skulptoriaus, turi vidinę ob- gė dailės mokėsi Toronte ir Pa- 
jekto išraišką, įdomi ir įtiki- ryžiuje. (Tenka priminti, kad 
nančiai—gyvenimiška.—Pvz.,-K-ėp- gegužės mėnesį-turėjo savo dar- 
pėjas, Puodžius, Bulvių rinkė-; bu išstačius! Runnymede kny- 
jas (žmogus atsiklaupęs ant iš-’gynė Toronte.) Be kitų mokyto- 
artos vagos renka bulves), vai-:jų, grafikos meną studijavo ir 
siu rinkėja ir kiti. Kaip gydyto-’a.a. Telesforo Valiaus klasėje, 
jas, autorius savo skulptūrose 
labai vykusiai nulipdo žmogaus lės parodose. Toronto universi- 
rankas, ypač kai skulptūras yra 
nedidelės. Neveltui dailininkai

Dalyvavo vietos rengiamose dai-

tete įsigijo meno bakalauro 
laipsnį. Išstatė keturis grafikos

džius. Barbora Morkūnienė — 
Gėles ir Kristaus nukryžiavimą 
(abu aliejus). Veliopio’ T. Pet
raičio išstatyta du akvarelės 
darbai. M. šileikio — 5 tapybos. 
Sofija Butkienė davė vieną pai
kų keramikos darbą, vazą.

šį savaitgalį paroda baigiasi. 
Dar galima pamatyti ir įsigyti 
patinkamų darbų. Parodą su
rengė Čiurlionio Galerija, Ine., 
4038 Archer Avė. M. Š. i _

j advokatas A. Putelis.__
i

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 1

• NOTARIATAS • VERTIMAI. fg

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY '
INCOME TAX-SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.— Adv. Joana Karaite iš Ham

_ iltono skaitė paskaitą Toronto Į • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
• Lietuviu Profesionalu ir Versli-! Maplewood. Labai tinka giminingoms 1 ” ” ? coimnrrta„ . . . , . i seimoms.ninku Sąjungos susirinkime I~ J b • IffiDT

apie naująjį seimos turto įstaty
mą. Sąjungos pirmininku yra duoti. Neaukšta kaina.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą* 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai* 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ' 
- 4514 S. Talman Avė* ? 

Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY1
— U. Petkūnienė buvo pa-! 

gerbta minint Motinos dieną Toj 
ronto Lietuvių Namuose jos 
šimtojo gimtadienio proga.

— Australijos Lietuvių Diena * 
šįmet bus per Kalėdas. Laukia-] 
ma ekskursijų js daugelioJkraš-* 
tų. Be kitų dalykų, bus pasaulio 
lietuvių šachmatininkų pirme
nybės, į kurias jau įsiregistravo j 
dalyvauti Toronto Lietuvių Na
mų šachmatininkai.

— Tarptautinė Laisvės OlimJ 
piada, rengiama estų, latvių, lie- Į 
tuvių ir ukrainiečių liepos 4-6 d. ’ 
Toronte, ruošia lėšoms telkti va-; 
karą gegužės 30 d. 8 vai. vak. 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
salėje.

— Toronto Lituanistinius Kur
sus baigė 7 studentai: Ona Jūrė 
naitė, Ramona Murauskaitė, Al
dona Remeikaitė, Rasa Rimku
tė, Dana Skukauskaitė, Natalija 
Slivinskaitė ir Gintautas Send- 
zikas.

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

DAILININKAMS PROGA
American Society of Artists, 

Inc., 1297 Merchandise Mart 
Plaza, Chicago, Ill. 60654, skel
bia lauko parodą ir specialiai 
kviečia kvalifikuotus vietos dai
lininkus ir rankdarbių kūrėjus 
dalyvauti 8th Annual Water 
Tower Art and Craft Festival, 
kurį rengia American Society of 
Artists, nacionalinė narių orga
nizacija.

Paroda vyks prie Chicago 
Ave, ir šoninėse gatvėse tarp 
Michigan Ave. ir Lake Shore 
Drive, penktadienį, šeštadienį ir j 
sekmadienį, birželio 27, 28 ir J 
29 dienomis.

Tiktai originajūs ir kūrybiniai

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

realty group
U.S*Ai*

We’ll help you make the right move.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

GENERAL REMODELING "
• Alumin, langai-, durys, medžio 
apmušimai., • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION.
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel.. 776-8505

JEI GA1V_OJJLLE_
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje^ prašome skambinti 
ar užeiti j mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and 'perated

Laikrodžiai Ir brangenybėi 
Pardavimas tr Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpubiic 7-1941

skuba.
Joiiės-Karuža tiktai trys dar- 

bai, vieni nuo kitų skiriasi tech
nika ir turiniu. Didelį “triukš
mą” keliantis “Leoro draugas” 

i (kat. nr. 8, akr.) primena psi- 
chodelišką kolorito skonį (gelto- 

ina, raudona ir tamsi mėlyna), 
, lietuviškai akiai nepriimtina. 
• Antrasis paveikslas simbolinių iCl •- v- . • J__  __

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787—ų , ----------- .
e NedobuD&s pet&mavtnsas užsakant lėktuvij. Laukinlą. lai v 14 kelio- niešiniu miriaduose metaforis- 

nJtj (cruises), viešbučiu xr automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda: 1 . - „
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus Ifaštus; kai pavadintas Autoportretas , 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ii teikiame infer-. ^aį -jokio portreto tenai nėra 
tnacijps visais kelionių reikalais. :• v ...

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixw rezervuoti vietas Ua ' nr‘ * ’ J^S e e^.‘
Ii ankstr. _ prieš 43 - 60 dienų. • .1, Tretysis paveikslas — Popien-

I Hi

Everyone has chain fever and we’ve 
got the selection and prices to prove it * 

All styles... all widths and 
lengths... all great value and all 

in 14k gold/žmlto/y.

40% off

14k Gold Charms - 30% off

14k Gold Earings — 30% off
14k & 18k Religious Medals — 30% off

L Beauty Supply Jnc.
3rd St

darbai bus juri komisijos tikri
nami ir priimami. Dėl platesnių 
informacijų bei.aplikacijų gali
ma paskambinti, tel. 751-2500.

Atidengtas dailininko 
P. Kaupo paminklas

Kapų-dieną, po bendrųjų apei
gų Liet. Tautinėse kapinėse 
1 vai. popiet buvo atidengtas 
praeitais metais mirusio dail. 
Povilo Kaupd paminklas. Pa
minklą atidengė kun. Povilas 
Dilys, dalyvaujant būreliui ve
lionio kolegų bei draugų. Pa-. 

rodo, per lengvai mados įtakai minklo projektą sukūrė, škuliįtol 
pasiduoda. Tokiuose “autoport- rius A. Marčiulionis. r-

—. Vytautas Genčius, Toronte 
Lietuvių Namų šachmatų klube 
pirmininkas, tapo š a c h matų 
meisteriu Šiaur. Amerikos šach
matų pirmenybėse balandžio 26 
ir 27 d. Detroite.

Mūsų jaunieji dailininkai, at-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
KABLIA NOREIKIENB

2608 We«t 69th St, Chlcxgo, HL 60629 • Tti. WA

MAISTAS B EUROPOS SANDĖLIŲ
■ ■ e*MV> ■ m ■ ** %IV* ‘

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCEIS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, HL 00629. — TeL WA 5-2717

LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS 
Sunny Hills, Floridoje, bus 9 mėtį jkūrinio 
sukakties proga, birželio 7, 8 ir 9 dienomis.

Suinteresuoti šia kelione prašomi kreiptis 
j Sunny Hills lietuvių komiteto narius:

M. P. Kiela Ohicagoje — (312) 737-1717
V. Beleckas, Sunny Hills — (904) 773 3333
R. Kezys, New Yorkas-New Jersey — (212) 769-3300
D. Dulaitis Detroite — (313) 280-2969 *' ~
J. Mikonis Clevelande — (216) 531-2190

£

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5980

— DaiL Janinos Monkutės - 
Marks austą kilimą “Naminio 
žaltys0 įsigijo Balžeko Lietuviu 
Kultūros muziejus.

— Birutės Tamulynaitės ir 
Bernadetos Gestautaitės pastan
gomis įsteigtas Lietuvių studen
tų klubas Čikagos universitete.

— Akademinio Skautų Sąjū
džio suvažiavimas ir Studijų 
dienos įvyks rugpiūčio 21-24 d. 
Three Rivers, Mich.

— Genė ir Simas Kudirkai iš 
New Yorko yra pakviesti aplan
kyti Australijos lietuvius. T? 
proga jie bus ir Havajuose.

© Merkurijus yra mažiausi? 
planeta. Jos skersmuo yra 3,037 
mylios. Ji skrenda 35,983,10C 
vidutiniu nuotoliu nuo saulė* 
107,030 mylių per vai. greitumu

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įdcfmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas: v
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina -—-5 doleriai. .

ir.

MARQUETTE PARKE, blokas nuo li
goninės, skubiai parduodamas 2 butų 
mūrinis su 2 kamb. beismante ir 2 
masinu garažu. Tik $49,000.

Tel. 925-6565

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.

LITHUANIAN PLAZA
70th & Maplewdod, well kept 
5 room brick bungalow with full 
attic & 2 nice rooms plus bath 
in basement. Lovely yard & ga
rage. Priced to sell quick, in 
the 40’s.

VIZGAKD REALTORS
3500 W. 79th St. 5854242

1ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

Evenings. Must Apply in Person. 
Salary Open. Apartment available. 

Hospitalization, insurance.
PARKWAY RESTAURANT 

3035 Belvidere Waukegan, III. 
336-0222 ,»

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

LIVE-IN HOUSEKEEPER 
FOR INVALID. i

NORTHEAST CHICAGO .
PHONE 381-7627

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
iame lietuviškai. 782-3777 or 
>25-8392. Professional Member 
\merican Federation of Astro
logers. (Pr.)

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapoli*, Agent f 
3208# W. 95th St " 
Everg. Park, Hl. t 
60642, - 424-8654 C

S:ate Farm F .re and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLATHS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

DENTURE WEARERS
j vė. A major '» * 

advancement ®

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

I naujienoj CHICAGO % ittį Thursday Ma}- 29t 1980




