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Mirė M. Zolpiene MINO BROLĮ IR BROLIO

nustatyta kad buvęs prerider į pietu Kinijos jį ir
Cambodijos vandenyse.
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Profesorius Weil apie lietuvius

— Rašytojas Henry Miller

nuo nacių. Vienas mano pirmų-
— New Yorke nepažįstami as-
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Marijona Zolpienė sukūrimas pagarbos ir draugiš-

kaip neapykanta ar abipusis ne 
pasitikėjimas dėl rasės, tautybės 
ar tikybos. Ir nieko nebūtų taip

CLARK PATARIA ATSI
PRAŠYTI IRANO TAUTĄ
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Angolos vyriausybė nepa- 
ėgia atstatyti krašto ūkio.

! 
I 
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Sekmadieny birželio 8 d.vaka- 
ra savo namuose mirė cikagie-;

Lietuvos generalinė konsule 
. Juzė Daužvardienė.

bet niekas ten nebandė jų nu- 
Alto In.1 ginkluoti.

NAUJA TREMTINIŲ BANGA 
Iš VIETNAMO

SUKILĖLIAI PIRMIAUSIA..NORĖJOL LIKVIDUOTI
, KRAŠTO PREZIDENTĘ

Zolpienė pagarsėjo Chicagoje 
i vaidinimais. Geri režisoriai iš 
} jaunos mergaitės padarė gerą 

i vaidino,

tyčioje. Ketvirtadienį bus laido- į 
jama Lietuvių Tautinėse kapi- į 
nėse, šalia vyro Silvestro.

žinau daug atsitikimų, kada ! dino paryžiuje, nes 
lietuviai, net su didele sau rizi-!

nes birželio. 29 dieną o.inilijdnai'gy^tę su. buvusiu Irano<šachu.

prezidentą ir parlamento narius. Į tinė. Irano vyriausybė lengviau 
Po nevykusio ir nepavykusio išleistų 53 Amerikos piliečius,

“Chicago Sun-Ti- dažnai tą laikotarpį mini kaip 
buvo paskelbtas pasikal-1 vieną iš dviejų Europos žydų 

xt—------l— civilizacijos auksinių amžių. Bū-
profesoriumi Irwin tų neįmanoma kalbėti apie da- •

- bartines žydų pažiūras, neįžvel j

Buvęs gen. prokuroras Ramsey 
Clark, sekmadienį iš. Teherano ^aro 
atskridęs į Paryžių, spaudos .at- kad rasai Jau sutraukė į Kabi j

intelektualinių ir kultūrinių są- naudingo mūsų visuomenei kaip 
jūdžių. Tikrai, žydų istorikai

SEKMADIENĮ SUŠAUDF
VAIKĄ, DEVYNIS VALSTYBĖS PAREIGŪNUS

riems teks išnaikinti kalnu uc į
S
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Konsule J. Daužvardienė atsisveikino 
Taiwano konsulą O’Young

j . ... >
čiams gerai pažįstama vaidin
toja ir visuomenės veikėja Mari-

' joną Zolpienė. Ji buvo gimusi Či-
: kagoje, ėjo 82-uosius metus. Iš-
1 augino dukterį Dalią ir sūnų.

Zolpienė trečiadienį bus pa- 
. šarvota Bridgepo'rte, Ridiko kop-1

1 (.V J jy VI LA J.

Lietuvos generalinė konsule artistę. Ji taip gerai vaidino' 
Juzė Daužvardienė dalyvavo bū- j.acj suvažiuodavo žmohes iš ki- 
vusio kinijos (Taiwano) genėra- kolonijų josios vaidinimus 
linio konsulo’ O’Young ir žmonos 
dvejose išleistuvėse. Vienas iš
leistuves surengė kelios žymios 
amerikiečių organizacijos bend
rai, Lake Point Tower restorane. 
Dalyvavo kelių vįdurvakarių 
valstijų, Čikagos: nįįestb ir.Cpok 

--'•apskrities valdininkai,. įteikė iišr 
vykstantiems dovanų, garbės 
pažymėjimų ir oficialių padėkos 
rezoliucijų. Antrą-atsisveikinimą 
suruošė patys O’Young’ai Arts 
Club rūmuose vienam, šimtui- 
artimiausių draugų bei bendra
darbių. ‘0-Young? bjivęs Čįkagos 
konsiilarinio korpuso .dekanas, 
giįžtą: į Taiwar.ą, paskyrimus į 
aukštesnį postą. . . i

Generalinė konsule taipgi įia-_ 
ly-vavo Čikagos konsularinio kor- į 
puso Žmonų klubcf ypatingoje 
išvykoje į didžiulį First National 
Bank f Čikagos vidūnnieštyje. 
Banko viešnioms buvo aprodyta 
ir paaiškinta banko meno kolek
cija — viena turtingiausių JAV. 
Narės buvo supažindintos su. kai 
kuriais banko direktoriais ir pa
vaišintos priešpiečiais ištaigin
goje banko direktorių patalpose.

pasižiūrėti. Vienam artistė tiek 
■patiko, kad jis pasižadėjo neiš
važiuoti iš Chicagos, nevedęs ge
riausios vaidintojos, Marytei pa
tiko toks geras gerbėjas. Ji iš
tekėjo, eidama 18-tus metus. 
Jiedu visą gyvęnimą gražiai gy
veno'* Chicagoje, ’ Šd;' Halsted- 
gatvėje. ;

Zolpienė priklausė įvairioms 
•! lietuviškoms o r g a nizacij oms, 
vaidintojų grupės ir c lemo krai
tinio^ nusistatymo sąjūdzįamsr. 
Visą Jsavo gyveniiną skantė'ty^Ž 
j ienas ir. prade j b: t^ąrkyti.^in- 
daro£.reikalus*’' '' ‘ fy; .

Ji suorganizavo Lietuvių Mo
terų Piliečių lygą . ir Lietusių 

! Motetų draugiją Apšyietą. Savo’ 
J laiku- Moterų lyga buvo didelė 
organizaciją, visuomet besirūpi
nusi Lietuvos,;, laisvės reikalais. 
Lyga daug dąrbavosi, kol Įtikino 
Chicagos poli tikus..duoti Litua- 
hicos vardą tuo mėfu Bridge- 
porte daug lietuvių apgyventai 
gatvei. .

Sovietų čekistai,’išvedę Proviniskių suimtuosius*; pakeliu j e juc’š sušaudė.

\ 4^?

NEVYKĘS IR NEPAVYKĘS SUKILIMAS 
'^ PliniŠBOLIVlIOSWDŽIĄ

ULO ŠIAURĖJE
RUSAI SUTRAUKĖ KETURIAS DIVIZIJAS,

2,500 TANKU IR/ o*

„.URIAS DIVIZIJAS, 
DAUG LĖKTUVŲ

NEW DELHI, Indija. — Sek
madienio ryta Babrako Karma- c.
lo vyriausybė pranešė, kad rytą 
buvo sušaudytas Asadula Anrin, 
buvęs Afganistano žvalgybos 
viršininkas ir užsienio reikąlų 
ministerio pavaduotojas, buvu
sio ir jau sušaudyto Afganista
no prezidento’ Hafizulos Amin 
tikras brolis. Be to, sušaudytas 
ir brolio sūnus Abdula Amin, 

Į buvęs šiaurės Afganistano ko
munistų vadas. Be to, buvo su
šaudyti dar 9 valstybės pareigū
nai, jų tarpe sušaudytas musul
monas A. M. Kaladani, musul
monų karo vadas, atvy’kęs į Ka
bulą pasitarti su Babrako Kąr- 
malo Įgaliotiniais. Teismo mėtų

HONG KONG (UPI). — Sek
madieni Hong Kongą pasiekė du 
laiveliai su 213 pabėgėlių iš 
Vietnamo. Manoma, kad prasi
dės nauja tremtinių banga, ku
rią Hanojus sustabdė praeitų 
metų rugpiūčio mėnesį, bet šio 
birželio pradžioje vėl pradėjo iš
leisti. Tikrumoje leidžia ne vel
tui: reikia sumokėti nustatytą 
kieki aukso, $650 vertės.

119 Vietnamo tremtinių iš
gelbėjo prancūzų prekinis laivas 
Tourville Malaizijos vandenyse. 
Pabėgėliai nukenčia ne tik nuo 

! audrų, bet ir nuo piratų, užpuo-

tas ir jo brolis priklausė tikyb: 
nei sektai chalk, pasiryžusis 
kovoti prieš įsiveržėlius į Afga 
nistaną.

Sovietų karo vadovybe ja 
anksčiau pradėjo traukti į Afga 
riistano sostinės apylinkes rus

> . jėgas. Apskaičiuojam;

stovams pareiškė, kad JAV yy-f1G apylinkes keturias Sovietų d 
zųotas ir nevykusiai pradėtas riausybę turėtų atsiprašyti Irįno j vykias. Be pėstininkų, rusai si

RUSAI NEPATENKINTI
> ' JAV ĮSPĖJIMAIS

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
komentatoriai labai nepatenkin
ti Amerikos įspėjimais apie So
vietų atominio puolimo pavojų.

Praeitą penktadienį pavojų 
pranešanti įspėjamoji sistema 
dar kartą pranešė netikslią ži- 
ni ąapie Sovietų atomines botn- 
bas, paleistas į JAV. Aiškus 
daiktas, ši žinia sukėlė didelio 
susirūpinimo visuose Amerikos 
kariniuose sluoksniuose. Sovietų 
komentatoriai kritikuoja JAV 
įspėjamą sistemą. Jie bijo, kad 
kitar panaši klaida gali sukelti 
atominį karą. :.a , tž , Ml

I 4 KALENDORĖLIS

; Birželio 10: Maksima, Getuli- 
jus, -:Vingailė, ‘Vainius, 1 Kant- 
njinas.J- .. .* j

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:25.
■.’i ' • " " , ■

.vėsus, vėjuotas.

Pastaruoju metu pradėjo silp- 
nėti Marijono's-ak-ys-ir^i-turėjo 
sunkumų mažesnėms raidėms 
įskaityti, bet Naujienų niekad 
nepadėdavo nepaskaičius. Iš 
Naujienų patirdavo apie visą vi
suomeninį lietuvių gyvenimą.

Marijona bus. laidojama ket
virtadienį Lietuvių Tautinėse ka- 
pinėse.oPlatesnį pranešimą rasi
te mirties pranešime penktame 
puslapyje/ ~ - T ’

Šeštadienį priešpiet prasidėjo- ir 
•tuoj pat baigėsi sukilimas prieš 
Boįj^p&Į valdžią. Vyriausiu su
kilimo vądu laikomas kariuoipe- 
n;ės vadas gen. Luis Garcia Me
za. Sukilimą pradėjo preziden- sukilimo Bolivijos kariuomenės jeigu prezidentas Carteris ar ku- 
tūros apsaugos dalinio viršinin- vadai sekmadienį kreipėsi į už
kas pik. Itn. Carlos Estrada. Jis, 
būdamas girtame stovyje, ver
žėsi šautuvo buo’žės smūgiais į 
prezidentės Lidijos Gueiler mie
gamąjį jos rezidencijoje, esan
čioje sostinės La Paz puošnia
me rajone. Kiti sargybiniai, iš
girdę triukšmą, jį sulaikė. Jis 
bus* teisiamas karinio tribunolo.

Sukilimas buvo blogai organi-

KARTERIS KVIEČIA KONFE
RENCIJĄ WASHINGTONE

KAIRAS, -Egiptas.— Preziden- 
as Carteris, norėdamas greičiau 
jaigti pasitarimus taikai įgy- 
endinti Artimuose Rytuose, pa- 

;iuntė Egipto prezidentui raštą, 
□ginantį Washingtpne sušaukti 
riju valstybių kdūferenriją, kil
ioje būtų* galutinai išspręstas 
Palestinos autonomijos klausi- 
nas.

Egipto prezidentas sutinka 
luoti palestiniečiams aulonomi- 
ą ir padėti taikos pagrindus, 
>et Izraelio premjeras Reginas 
tesutinka su Washingtone ap
artomis sąlygomis. Izraelio po
rtikai ir kariuomenės vadai ne
patenkinti Bogino užsispyrimu, 
>et nepajėgia jo suvaldyti. Bu
zos karo ministeris Weizman pa
liškė, kad Boginas atidėlioja 
aikos atsiekimą ir protestuoda- 

| nas atsistatydino. Mošė Dajan 
~aip pat nt^rrtaria-rtolUamJBcgi-- 
io užsispyrimui.

Prezidentas Carteris pakvietė 
Egipto prezidentą ir Izraelio 
iremjerą atvykti į Washingtona 
r išspręsti Palestinos autono- 
nijos klausimą. Egiptas sutiktų 
itiduoti palestiniečiams Gazos 
,ritį. Prezidentas Carteris tikisi 
panaudoti kitas įtikinimo prie- 
nones.

bei lengvabūdiškai motyvuotas, tauta ir jos valdovus už^drau- Įraukė 2,d00 Sovietų tankų, ku 
nes birželio. 29 dieną o.milijo'nai^gv^tę su buvusių Irano-.šachu, teks išnaikinti kalnų uc 
Bolivijos piliečių rinks naują Clark yra įsitikinęs, kad dabar- ^ose -įsistiprinusius afganistanic 

čius. Sovietų karinė vadovyl 
nustatė, kad Kabulo apylinkės 
yra gerai ginkluoti afganistank 
čių daliniai. Sovietų karo jėge 
yra pasiryžusios išnaikinti gink 
luotus musulmonus. Pasirod* 
kad vietos gyventojai labai g( 
rai pažįsta kalnus, kalnų taku 
ir visus plyšius. Tankai nega' 
prie tų afganistaniečių prieit 
nes ten takai yra labai siauri, 
kitefse vietose labai stačio 
pašlaitės. Sovietų malūnsparnia 
ir artilerija bandys pasiekti ta 

-kalnų skyles ___________

Rusai jau neteko didoko tan 
kų skaičiaus, bet jie nepajėg 
afganistaniečių pozicijų užimti 
Jie atitraukė savo tankus, su 
traukė daugiau jėgų ir jas pa 
ruošė specialiai siauriems kalni 
keliams. Tai buvo ne keliai, be 
siauri takai. Rusai turi specif 
liai gamintus tekius tankus, ku 
riais jie* tikisi šliaužti stariomi 

is.

Iki Šio meto rusams novyk 
kalnų pozicijų pasiekti. Vielc 
mis jie naudojo dujas, bet kilu 
tarptautiniam triukšmui, dau

. • ris kitas JAV vyriausybės narys
sienio reikalų ministeriją, pra- atsiprašytų Irano vyriausybę už 
šydami paskelbti nepageidauja-1 buvusius JAV santykius su bu
mu asmeniu JAV ambasadorių Vusiu šachu Rėza Pahlevi. Da- 
Bolivijai Marvin Weissman už bartinė vyriausybė sutiktų pa
kišimas! į vidaus reikalus. Pas- leisti suimtus amerikiečius, jei 
laruoju metu prieš jį buvo nu- tas atsiprašymas būtų viešas, 
kreipta propaganda, nes jis as-j Toliau Ramsey Clark aiškino 
meniškai atkalbėjo kai kuriuo's ; laikraštininkams, kad jis neskai- 
karininkus, pasiruošusius sukil-J t0 savęs išdaviku už kelionę į 
ti prieš valdžią gegužės 30 d.

Dienrašty 
mes” I

, bėjimas su Northwestern uni
versiteto ]
Weil. Jis buvo pasisakęs už by
lą, kaltinant karo meto nusikal
timais vieną lietuvį. Profesoriui 
Weil buvo nusiųsta Alto išleis
ta knygele “Lithuania’s Jews 
and the Holocaust”. Ją perskai
tęs, atsiuntė padėkos laišką, ku
riame sako: “/ 
pagarbą lietuvių kalbai ir kul
tūrai. Aš lankiausi Vilniuje!.. 
ir tas apsilankymas tik sustipri
no mano turėtą įspūdį apie sim
patingą tautą gražioje teritori
joje su įspūdinga architektūra 
ir maloniu gyvenimo būdu. Ži
nodamas apie baisu ekonominį 
ir karinį spaudimą Rytų Euro
poje per paskutinį pusšimtį me
tų, aš tik galėjau atsiliepti su 
nuostaba ir simpatija. >• ’

Aš pažįstu daugiau kaip pėn- nio, nieko labiau žlugdančio 
kių šimtmečių Rytų Europos žy
dų istoriją. Vilnius buvo centras 
vieno iš dviejų pobiblinių žydų

Į Teheraną ir dalyvavimą “Ame- 
^“fikoS nusikaltimų”—konferenci
joje. Jis žinojo, kad prezidentas 
Carteris buvo Įspėjęs visus de
šimt JAV atstovų, vykusių į 
Teherano keturių dienų konfe
renciją, kurioje buvo Amerikai 
primetami įvairūs kaltinimai.

A'

giant įtakos mokslininku, kurie sulaukęs 88 matų, mirė Kahfo- 
gyveno ir dirbo Vilniuje... -Įvijoje, Pacific Tahsades mies-

. ..... , gelyje. Savo veikalus jis SP:1US" į pašlaitėm:
Amerikoje I T1 .

| leidėjai nenorėjo leisti necen-1 
ka, gelbėjo žydus, slėpdami juos žaruotus jo kūrinius.

As Jaučiu didelę, koiegų Brandeis universitete — New Yorke nepažįstami as- .--------- - ----------------- ,
buvo narys šeimos, kuri išliko menys užpuolė Meksikos diplo-išiau nebesigirdi apie nuodinga
gyva tik dėka lietuvio gimnazi-! matą Luis Wcekman jo bute, 
jos mokytojo, kuris rizikavo j — •? . ------------------ ~
slėpdamas ir padėdamas žydams kūmo tarp pasaulio tautų", 
nacių okupacijos metu. Man bu Į 
vo malonu stebėti draugiškus 
ryšius, tęsiamus tarp dviejų šei
mų, lietuvių ir žydų, bent per* 
dvi kartas po Antrojo Pasaulinio 
karo- Šitokius santykius aš no
rėčiau matyti tarp tautų visur. 
Mūsų laikais nieko nėra blogės-

Idujų vartojimą. Nauji Soviet; 
. tankai žemi, pritaikyti stačiom* 
pašlaitėms ir siauriems pvaėji 
mams. bet dar nežinia, ar 
tiks Afganistane.

Kovos frontas prasideda 
mylių j šiaurę nuo Kabulo, 
vietų karo jėgos, šarvuočiai it

Sovietų artilerija apšaudė pa
naitėse esančius kaimus. Naktį 
š jų dingo moterys ir vaikai. 
Zisi žinomais takais iškeliavo į 
alnus ir išsislapstė. Moterys bi- 
o Sovietų artilerijos ir malūn- 
parnių bombų. Namus nišai 

»ali išgriauti, bet į kalnų olas 
ulindusių nepasieks.

Tvirtinama, kad afganistanie- 
•iai turi galingas bombas lan-

PROTESTAI DĖL GAJAUSKO.
TERLECKO KALINIMO

Kongresmanas J. M. Jeffords 
(resp., Vermt.) pasirūpino, kad 
“Congressional Record” išspaus' lankai atšliaužę į Kabulą iš .lala 
dintų (III. 26) pareiškimą Nata- Habado. Tankai visai nesustoj' j cams ir šarvuočiams sustabdyli 
hjos Solženicyn, kuri protestuo- Kabule. Sostinės pakraščių kc 
ja dėl padidėjusių Maskvos vyk- liais jje. pasiekė kalnus, vedan- 
domų areštų, specialiai paminė-1 čius į kalnų kelius, einančius į 
dama į koncentracijos lagerius Kiniją. Afganistanieičai du kar- 
ilgiems metams uždarytus Balįitns buvo susigrupavę Kabule, 
Gajauską ir Antaną Terlecką.

\trodo, kad Sovietų karo vado
vybė sutraukė savo jėgas į Ko- 
nar provinciją. Paaiškėjo, kad 
rusai nepajėgia valdyki į Kiniją 
einančių kelių. Vieną dieną ke
lius užima, o kitą dieną Sovietų 
tankai jau nebeklauso.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMIS
i į f - . Į J

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių < populiarus perteikimai 
 JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. 

KABA PROSTATA OPERUOJAMA?
Pildykite savo gydytojo, o ne savo kaimyno 
patarimą prostatos operavimo reikale; tik 
taip elgiantis, sumažės vyro kančios turint 
prostatos negerumus.

(Mediciniškas patarimas)
Prostatos susirgimai dažnai komplikacijos — negerovės, 

operacijos pagalba tvarkomi. Mat, šlapimas turi sudaryti 
Tai iš visų visokių negalių daž- panašumą į tekantį upės van- 
niausiai operacijos reikalingas denį. Tekąs upelis pals valosi, 
negerumas yra tas prostatos su-, t pelio vanduo esti švarus. Visai 
negalavimas. Vyrai tos operaci- Į kitaip atsitinka su stovinčiu 
jos nenori, jos vengia, gydytojo vandeniu — jis greit sugenda. 
pra|o kaip nors apsieiti be ope-1 jame visokių gyvių prisiveisia.

Mat, šlapimas turi sudaryti

CfflCAGOS LIETUVIU TARYBOS

• SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 15 D., 10 vai. ryto vėliavų pakėlimas Mar
quette Parko parapijos aikštėje. Dalyvauja Dariaus-Girėno postas ir kitos 

' lietuvių 'organizacijos.

racijos, ar vėlesniam laikui ją 
atidėti. Visai kitaip žmonės atsi
neša aklosios žarnos (apendix) 
uždegimo reikale. Turėdam 
apendicitą jie mielai leidžiasi 
operuojami; Apie prostatos ope
raciją vyrai mažai ką žino, jos 
vengia ir nesiorientuoja, ka< 
dažnai prostatos negerovės gal) 
būti sutvarkomos be operacijos

I 
Gera mityba ir darbavimasis 

manktšinimasis atitolina 
prostatos operaciją

Prostatos negerumai šalinam 
išimant prostatą operacijos bū 
du. Todėl nėra dar galutinai iš 
tirta dėl ko prostata padidėj? 
(prostatic hypertrophy). Neiš 
tirta galutinai, kokiomis prie ' 
menėmis reikia tvarkyti prosta 
tos negerumus šalia operacijos 
Jei prostata nebūtų ant kelic 
■šlapimui iš šlapimo pūslės nu 
tekant, tai jos padidėjimas pen
sininko amžiaus sulaukus nebū
tų visai pastebimas. Bet ta liąu 
ka randasi ties šlapimo pūslės 
burna: ties atsidarymu kanąk 
šlapimui nutekėti iš pūslės Įaų-’ 
kan (urethra, tas kanalas vadi
nasi, jis eina varpos viduriu ir 
atsiveria varpos gale išorėįj) 

.Taip atsitinka, kad prostatos 
padidėjimas užspaudžia lataką 
(urethra), einantį iš slapūne 
pūslės laukan. Kai po tekio kana
lo užspaudimo negali laisvai: iš 
tekėti šlapimas iš šlapimo pūs-

'Taip nutinka su šlapimu, užsili
kusiu šlapimo pūslėje dėl mi
nėto prostatos padidėjimo. Greit 
uždegimas prisimeta, šlapimui 
juslėje užsistovint, nes bakteri
jų visada visur esti, tik žmogaus 
itsparumas, o šlapimo- takuose 
šlapimo 

i visiškas 
I inimas 
r šlapimo

Prostata yra priedinė lyties 
liauka. Ji gamina skysti, kuria 
ne plaukioję vyriškoji sėkla. Ui 

. .ai prostatos prašalinimas suke- 
I ia vyro nevaisingumą (steriliš- 

kumą. Kitokio pakenkimo vyras 
tejaučia po prostatos operacijos 
— jos prašalinimo). Vyro lyti
nis geismas ir intymių santykiu 
Atlikimas nepasikeičia (ar tik 
labai retais atvejais kiek menks 
ta). Žinoma, jei prieš prostatos 
išėmimą vyras buvo’ nustojęs

normalus tekėjimas — 
šlapimo pūslės išsituš- 
neleidžia bakterijom?

takuose veistis.

po tokios operacijos. Tadų, žino 
:na, būtų neteisinga katlinl 
prostatos išėmimą dėl vyrišku
mo stokos, jo praradimo. Ko ne
buvo, po to'kios operacijos neat 
siranda.

Iki neseno laiko prostatos pra- 
šalinimas buvo skaitoma sunk, 
operacija. Nemažai pacientu 
mirdavo po tokios operacijos 
Dabar reikalai pasikeitė j gerą 
pusę. Mažiau negu 2% pacientu 
miršta po tokios operacijos. Su
mažėjo ligoninėje buvimo laikas

les, tuojau ima rastis visokios po tokios operacijos. Gydytojai

M. ŠILEIKIS Waukegauas

pataria operuoti prostatą, kai ji kelia užsilikęs šlapimo kiekis jo- 
sukelia žmogui kitaip nesutvar- je po nusišlapinimo. Tai užsili- 
komas negeroves. kęs šlapimas (residual urine).

Tą vardą visi žinokime, nes gy
dytojas dažnai jį minės. Kai pra
deda šlapimas po nusišlapinimo 
užsilikti pūslėje, žmogus gali 
pastebėti po nusišlapinimo lašė
jimą šlapimo (dribbling of 
urine). Laikui bėgant, vis dau
giau ir daugiau šlapimo pasilie
ka pūslėje po nusišlapinimo. Pa
galiau, gali- pūslėje tiek prisi
rinkti neiššlapinto šlapimo, kad 
jis pripildo pilną pūslę ir ima iš 
inkstų j pūslę einančiais latakais

Prc'statoje negerumai ima at
sirasti žmogui ilgokai pagyve
nus. Ihrieš žmogaus pusamžį re
tai kada tokie prostatoje nege
rumai atsiranda. Buvo mano
ma, kad aukštas po tos operaci
jos mirtingumas atsitikdavo dėl 
to, kad operuodavosi žmonės 
jau gerokai pagyvenę. Dabar 
reikalai pasikeitė paciento nau
dai. Operuojami vyrai net 80-90 
metų sulaukę ir jie perneša ne
blogai šią operaciją (su apie 3% 
mirtingumo). Todėl šiandien yra 
maža rizika dėl šios operacijos. 
Vyrai nebijokite: kai tikras rei
kalas yra, klausykite gydytojo 
patarimo: operuokitės.

Nutaria gydytojas operuoti-li
gonį, kai šis dėl prostatos padi
dėjimo sulaukia daug negeru
mų: skausmų ir rizikos dėl ga
limo i prostatoje vė^io atsiradi
mo. Pradžioje prostatai padidė
jus, vyras ima jausti apatinėje 
dalyje pritvinkimą ir nepatogu
mo jausmą. Vėliau gali atsirasti 
sunkumas,pradėti šlapintis. Gali 
vyras jausti pūslės pilnumą, rei
kalaujantį dažnai lankytis išvie- 
tėn, nors tada tik mažas šlapi
mo kiekis išteka.

Negerumą šlapimo pūslėje šu

tū
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dienomis ruošia ekskursiją lėktuvais 

ir autobusais į

“PORTUGALIJĄ (Lisabona, 3 dienos)
• ISPANIJĄ (Sevilija, 3 dienos)
• MAROKĄ (Algeciras, Casablanca, Meknes,

Tangeras, 4 dienos)
• ISPANIJĄ (Malaga, Granada, Madridas, 5 d.)
Kelionė iš Čikagos, viešbučiai, juose maistas — $1,295.00. 

Kelionė iš New Yorko —$100 pigiam 
iš tolimesnių vietovių — brangesnė.

Pasiryžusieji šios vasaros ekskursijoje dalyvauti turi 
tuojau įmokėti $100, likusius įmoka 60 dienų 

prieš išskridimą.
Visus kelionės formalumus atlieka geriausia lietuviška kel'onių 

įstaiga AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 
9727 S. Western Ave., Chicago, II.. Tel. (312) 238-9787

PORT l GALUOS SOSTINĖJE Lisabonoje pamatysime Atlanto ir Indijos 
vandenynus valdžiusių admiralitelų centrus ir turėsime progos paragauti 

šviežiausios ir skaniausios jūrų žuvies.
SEVILIJOJE išgersime pačio geriausio Ispanijos vyno ir pamatysime 

talentingas šokėjas, meistriškai vaitojančias kastanjetes.
GRANADOJE užsuksime j seniausią Europos medicinos mokyklą, iš 
kanos išeidavo patys geriausi Europos karalių ir didkų gydytojai. 

C.ASABI.ANKO.IE, seniansiame Maroko mieste ir uoste, 
pamatysime liesi jungiančius du pasaulius.

MADRIDE pamatysime geriausius El Greco paveikslus ir pavartysime 
pačius goriausius ispanų kalbos -žodynus.

tų link. Tada prasideda tikras 
vargas: šlapimą inkstai negali 
šalinti, žmogus ima šlapimu ap
sinuodyti (urenic poisoning). 
Daugelis praeityje Lietuvdje 
mirdavo nuo tokios komplikaci
jos, įskaitant ir Maironį.

Kreipkimės laiku 
pas gydytoją -

Aišku, kad bent kiek proto
rįs žmogus nelauks, kol jo inks
tai nustos filtravę kraują. Rei
kia eiti daug anksčiau pas gydy-. 
toją. Nereikia laukti paskutinės 
tos ligos stadijos. Tada net ge
riausia pagalba gali niekd nepa
dėti. Gydytojas tais atvejais 
nieko kito negali daryti, tik ope
ruoti padidėjusią prostatą, pirm 
reikiamai paruošus pacientą — 

Ijo kraują išvalius nuo šlapimo 
apsinuodijimo.

Žinoma, tuojau gydytojas Įve
da lataką (kateterį) į šlapimd 
pūslę ir nu drenuoja ten susikau
pusį šlapimą. Bet j‘is vėl ten 
tuojau susirenka. Masažas prds- 
tatoš sumažina jos dydį. Toks 
prostatos masažavimas gydyto-, 
jo pirštais turi būti pakartoja
mas kas savaite. Karštos vonios 
sumažina prostatos- patinimą.

• Gydytojai pakaria sėdimas vo
nias (ne viso kūno) —sit-baths. 
[merkiama vandenin apatinė 
kūno dalis (sėdynė), lauke esti 
kojos ir krūtinė. - • •
Gera mityba ir darbavimasis - 

mankštinimasis atitolina 
i:/.*" ’’ _ _ , _ .. .» .prostatos operaciją

i Įdomu bus sužinoti, kaip gali 
paveikit- gera inityba, atitoli
nant prostatos padidėjimą. Rie
baluose tirpstą vitaminai (A, D 
ir E) naudingai įtakoja išklotus 
virškinimo kanale ir veisimos' 
organuose. Pastebėta, kad trū- 

I kūmas vitamino A turi, neigįa- 
| mos reikšmės minėtuose kana
luose ir audiniuose. Pats pirmas 
vitamino A trūkumo ženklas yra 
nusilupbnas vįrkškinimo ir veist. 
los kąnalų paviršutipio sluoks 
nio celių.’ Luptis imą ir kvėpa
vimo takų celės, o taip pat no : 
sies ir burnos gleivinės. Veisi- - 
mosi organams .turi teigiamos 
įtakc’s vitaminas E. Atlikti ty
rimai nurodo, kad . vitamino F 
trūkumas sukelia daugelį nėge

• 10:30 vai. pamaldos šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažny
čioje šv. Mišias atnašauja vysk. Vincentas Brizgys, pamokslų sako kanau
ninkas Vaclovas Zakarauskas. Gieda parapijos choras, diriguojamas An

tano Lino. Vargonais groja Kazimieras Skaisgirys.

• 10 vai. pamaldos Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės parapijos
bažnyčioje. Pamaldas laiko kun. Eugenijus Gerulis.

• Tuojau po pamaldų akademija parapijos salėje Marquette Parke. Kal
bės Lietuvos gen. konsule Juzė Daužyardienė, vysk. Vincentas Brizgys, 
dr. Kazys Šidlauskas ir kun. Eugenijus Gerulis. Meninę dalį išpildo Lię- 

luvds Aidų vedėja Kazė Brazdžionytė ir Ramunė Tričytė.

Lietuvių visuomenė ir organizacijos (su savo vėliavomis) kviečiamos 

vėliavų pakėlime, pamaldose ir akademijoje gausiai dalyvauti.

CHICĄGOS LIETUVIŲ TARYBA

tinant, jie visada pakankamai 
apturi vitamino E.

Augaliniai riebalai 
padeda prostatai

Susekta, kad augalinės 
mės riebalai (neprisotintos 
balinės rūgštys unsaturated, 
fatty acids) naudingai įtakoja 
prostatą. Net be kitokio gydy
mo padidėjusios prastatos tvar
kosi. Tyrimus atliko Los Ange
les mieste William LeGrande 
Cooper, M. D. su savo padėjėju 
J. P.irie Hąrt. Tirta buvo ?Į9 pa
cientų. Jiedu susumavo savo ty
rimus sekančiai.

- ' - -o - ‘ Z , T . ’ \

1) Visi pacientai apturėjo ma- 
(žesnį kiekį pasiliekančio pūslė
je šlapimo (residual urine).
; Iš 19, tuzinui jų gale gydymo ne
buvo pasiliekančio po nusišla
pinimo šlapimo.

2) Trylikai pacientų iš 19 ga
le gydymo nereikėjo keltis nak
tį nusišlapinti.

3) Visiems minėtai gydytiems 
sumažėjo nuovargis ir kojose 
skausmai, ir visiems padidėjo 
lytinis patraukimas (libido).

4) Kai ųžsilrkusis pūslėje šla
pimas pranyko-liovėsi pacien
tus kamavęs šlapimo pūslės už
degimas (cystitis).

5) Varvėjimas šlapimo po nu
sišlapinimo (dribbling) prany
ko aštuoniolikai pacientų iš 19- 
kos tirtųjų.

6) Padidėjo šlapimo tekėjimo 
srovės (urinary stream) stipru
mas.

7) Visiems minėtai gydytiems 
pacientams prostatos padidėji
mas greitai sumažėjo.

Yra ir daugiau gydytojų, ku-. 
rie daro tyrimus, kaip maistas 
įtakoja prostatos padidėjimą, 
Apie tai kitą kartą.

IŠVADA: Klausykime savo 
gydytojo patarimų. Pildykime 
visus jų nurodymus- Visų pir
ma, tvarkykimės reikiamai su 
sava mityba. Gana mums ver
gauti saviems nesveikiems įvai- 
riopiems jpročiams. Ypač val
gio srityje visi pradėkime tvar
kytis. Valgykime augalinius rie- 
balus-gyvulinių (lašinių, taukų,, 
sviesto, riebių mėsų, trynių...) 
nenaudokime. Tuomi sau ge-

CICERO

kil-
rie-

Kai viena Cicero lituanistikos 
mokyklos mokytoja su L. Ben
druomenės apylinkės pirminin
ko žmona suorganizavo mokinius 
vežti j pionierių stovyklą pa
vergtoje Lietuvoje, pasimatė, 
kur einama. Autobusas, apkai
šytas raudonomis vėliavomis ir 
komunistų paveikslais, vežiojo 
mus vaikelius, o palydovė aiški
no “laimingą gyvenimą rojuje”.

Ši mokytoja netrukus iš mo
kyklos pasitraukė, bet bendra
darbiavimo dvasia su Lietuvos 
okupantu mokykloje liko. Ne- 
pakęsdamos tokios padėties, mo 
kytojos dr. Motušienė, A. Rep
šienė, L. Dubauskienė ir S. Pa
lionienė atsisakė toliau tokioje 
atmosferoje mokytojauti. Ėmė 
kristi ir mokinių skaičius, nes 

' vieni tėvai ėmė vaikus vežioti 
į Donelaičio mokyklą, o kiti iš 
viso nebeleido, todėl praeitais 
mokslo metais mokykloje nebe
liko nė 10 mokinių.

Praeitais metais kilo mintis 
atidaryti Ciceroje antrą lituanis
tikos mokyklą, kurioje nebūtų 
vietos komunistų propagandai. 
Mokytojos dr. Motušienė, L. Du- 
bauskienė ir S. Balioniene mie- 
lai, be. jokio atlyginimo, sutiko 
mokytojauti. Medžiagiškai labai 
daug parėmė Onutė ir Antanas 
Dumčiai, daktaras ir ponia Bal
čiūnai, kurie savo vaikelius kas 

.šeštadienį atvesdavo į šią mo
kyklą iš Kenoshos. Talkon atė
jo ir kiti.

Šią mokyklą ėmė lankyti ne 
vien liėtuvių, bet ir mišrių šei
mų vaikai ir netrukus susidarė 
virš 20 mokinių, o Sofija Palio
nienė sudarė ir tautinių šokių 
grupę ,rRatelis”, kurs šoks (au
tinių šokių šventėje, o birželio 
15 d. Ciceroje drauge su JAV 
karo veteranais ir šauliais daly* 
vaus pamaldose ir meninėje pro
gramoje parapijos salėje, minint 
Sovietų Rusijos daromą lietuvių 
tautos naikinimą.

Gegužės 31 d. buvo šios mo-

rovįų lytiniuose jialykuosc liet j riąusiai^pasitamaiisię^e. Vitaipi- 
vyrams, tiek- ir moterims^ Bab | no A 'gausiai apturėsime valgyt 
dyniai, atlikti su gyvuliais, nu-1 darni morkas. Jas įpratinkime 
podo, kad davus vijain ino E, a t i-1 
taisomas jo trūkumas Ar pageri
nami lytiniuose reikaluose he- 
sklandumai. Gerai gyvulius inai

naudoti augalinių jų. Tada pros
tatos reikalai ims taisytis.

PASISKAITYTI: James .Ųire

vaikus valgyti. Kasdien įvairia
me pavidale gausiai morkų su
naudokime. Vengdami gyvuli
niu riebalų, daugiau galėsime

oper, M. D.:a pamphlet publis
hed by The Lee Foundation for 
Nutritional Research, 2023 W. 
Wissonsin Ave, Milwaukee.

Baigė mąlcslo metus •
kyklos mokslo metų užbaigimas. 
Ponia Balčiūnienė, pąįvąirinda- 
ma skaidremis, kalbėjo apię.gin 
tarą. Po paskaitos ji suruošė ir 

. gintaro parodą. Vaikučiai bu
vo pavaišinti, o dr. -B- Motuzie
nė kalbėjo: “.Šios dienoj pro
ga, malonu jus čia atvykusius 
pasveikinti ir pareikšti , pagarbą, 
kad jūs apsisprendėtę sayo vai
kučius leisti mokytis lietuvių 
kalbos. Šiuo žygiu jūs ątli^cte 
kultūringą ir patriotinį darbą. 
Pirmiausia tuo jūs pąręiškiate 
pagarbą savo tėveliams ir se
neliams, įvertindami jų bran
giausią dvasinį palįkimąą — kal
bą. Antra jūs trokštate išauklė
ti savo-vaikučius pįlnadyąsiais 
ir kultūringais žmonėmis, pa
žįstančius savo giminės šaknis ir 
praeitį. Kalbos yra raktas į ki
tus pasaulius. Pirmenybė pri- _ 
klauso savo kilmės kalbai." Lįetu 
vių kalba yra garbinga i-įr iški
li kalba kitų kalbų tarpe. Jį la
bai sena, originali, turtinga-žo
dingumu, skambi ir melodinga. 
Ja labai domisi kitų kalbų Kal
bininkai ir jos- mbkosį.: Žavisi 
poetai, rašytojai, ypač lietuvių 
dainomis.

Ciceroje per daugelį metų vei
kia lituanistinė mokykla, kurio
je mokslo programa pritaoįkyta 
jaii daugiau ar mažiau kalban
tiems lietuviškai. Kadangi lietu
viškai nebekalbančių vaikučių 
skaičius vis daugėja, tai ir iški
lo reikalas susirūpinti Tetuvių 
kalbos pamokomis lietuviškai 
nekalbantiems. Jūs, mieli tėve
liai, esate pirmieji, kurie tokios 
mokyklos svarbą supratote, ti
kime, kad ateityje atsiras Ir dau
giau tėvelių, norinčių tokia mo
kykla pasinaudoti. Dabar turi
me vaikučių, kurie yra a-‘vežami 
net iš taip toli, kaip~Kcnoęhos, 
Wise., ir Ųemonto- Man asme
niškai malonų, kad -ateina vai
kučiai tų įėvęlių. kufje-yrg bu
vę Cicero lietuviškoj, mokykloj 
mano mokiniai Dėka ponų Du m 
čiųr lengvai išsisprendė mokyk
los patalpų ir inventoriaus klau
simas. Mokytojų ir tėveliu glau
dus ryšys mokyklose nosia geru 
^neaultątų. ATadiimjA tišokiaa,.^! 
didelis lietuvybei šaltinis..
n imas šokdamas tautinius šekiūs

. '■ ’ * - - ’ v 4 i " • r* » u Jjp
įsisavina papročius, pamušta" 
lietuvišką aplinką ir draiigyStę 

(Nukelta j perėtą
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(40 mėty sukakties proga)

SUOMIJOS KARO AVIACIJA

(Tęsinys)
KARO PALIAUBŲ 

LAIKOTARPIS

Suomiams buvo aišku, kad 
II-sis Pas. karas buvo dar tik 
prasidėjęs, ir karo paliaubos su 
rusais ilgai'nesitęs. Jie' skubėjo 
kaip galima greičiau savo kari
nę aviaciją sumoderninti ir sus- 
sjprinti.
į Anglijoje jie nupirko 12 Haw
ker-Hurricane’ naikintojų. Pran 
čūzai padovanojo 6 Caudron ti
po' naikintojus. Vokiečiams už
imant Norvegiją, į Suomiją at
skrido 7 norvegų naikintojai. Pa 
galiau per Švediją buvo gauti 
ir likusieji JAV-se užsakytieji 
Brewster'239 naikintojai. Iš at
remontuotų rusiškų bombone
šių buvo sudaryta atskira eska
drilė. Iki 1941 m. nuosavose dirb 
tųvėse Suomiai pagal licenzijas 
pasistatė 50 Rokker D. XXI nai
kintąjį, 15 Br. Blenheim 1 bom
bonešių ir 40 savos konstrukci
jos Pyry .11' mokomųjų lėktuvų.

Vokiečiai, numatydami karą 
pri^ rusus, ir suomiuose maty
dami gerą kovų' bendrininką, 
jiems pasiūlė parduoti dalį savo 
karo grobio. Suomiai pasiūlymą 
su džiaugsmu priėmė. i

“TĄSOS” KARAS

Vokiečiams pradėjus karą 
prieš rusas 1941. VI. 22, suomių 
karo aviacija jau: buvo išaugusi 
iki 470 lėktuvų, kurių didesnio
ji pusė buvo tinkami karo veiks ■ 
mams. Suomių teigimu, birželio 
25 d. rusai pirmieji pradėjo bom 
barduoti jų pasienio vietoves. 
Kai pirmasis karas suomių isto
rijoje yra vadinamas “Žiemos” 
•karu, tai šis yra vadinamas “Tą- 
-s6s” ^pratęsimo) karu.

Rusai, nuo vokiečių panikiš
kai traukdamiesi ar milijonais 
pasiduodami į nelaisvę, prieš

suomius nebegalėjo sutelkti tiek 
aviacijos, kiek “žiemos” karo 
metu, todėl suomiai galėjo lais
viau jaustis. Suomių naikinto
jams nebereikėjo saugoti savų
jų miestų, ir jie galėjo būti pa
naudojami savų bombonešių 
palydėjimui ar priešo naikini
mui jo paties žeme e.

Suomiams greitai pavyko at
siimti “Žiemos” karo metu pra
rastą teritoriją, bet, nepaisydami 
didelio spaudimo iš vokiečių pu
sės, jie nesutiko dalyvauti Le
ningrado miesto apsupime. Savo 
jėgas jie sukoncentravo 
Murmansko geležinkelį, kuriuo 
iš Archangelsko uosto be per- 

į traukos riedėjo JAV ir Angli
jos siunčiama rusams pagalba 
ginklais ir kitomis karo medžią- { 
gomis. Deja, ši strateginė ope- j 
racija suomiams pilnai nepavy-* 
ko.

1942 m. vokiečiai r----- :-----'
pardavė gana didelį kiekį rusiš
kų lėktuvų, karo lauke paliktų 
rusams besitraukiant. Be to, jie 
gavo 15 Domier bombonešių, 
kaip reichmaršalo Goeringo do
vaną. Tačiau nuo tų metų ir 
prieš suomius fronte pradėjo pa 
sireikšti modernūs anglų-ameri
kiečių rusams atsiųsti naikinto- 

[■ jai. Nors suomių lakūnų apmo
kymo, patirties ir ūpo (mora
lės) . lygis buvo labai aukštas, 
bet persvara ore pradėjo krypti 
rusų naudai. Suomiai pradėjo iš

Riverview Parkas (aliejus)%. Šileikis

A. J. KASULAITIS

GRABO KONFERENCIJŲ ŠVIESOJE
(Iš paskutinio 1979 m. Tėvynės Sargo numerio) .

■ ■ (Tęsinys)

■ kurių virš 200 buvo naikintojai
1 ir .virš 100 — bombonešiai. Tą 
lemtingą vasarą rusai ne tik 
smarkiai spaudė besitraukian
čius vokiečius, bet ir sustiprino 

suomiams j veį]jią šiaurės fronte prieš šuo-
mius. Suomiai didvyriškai gynė
si. Keleriopai gausesnio priešo 
stumiami, jie atsitraukė į pir
mykštes 1940 metų pozicijas ir 
pagaliau 1944. IX. 4 priėmė rusų 
padidiktuotas paliaubų sąlygas.

Suomių karo aviacijos laimė
jimai buvo tikrai impozantiški. 
“Tąsos” karo metu suomių avia
cija numušė 1567 rusų lėktuvus, 
o jų priešlėktuviniai pabūklai— 
dar 1107. Jų aviacijos herojus 

i. Juutilainen abejose karo su ru- 
vokiečių reikalauti modemiškes- • sais ^azėse numušė 92 priešo 
nių lėktuvu. lėktuvus, Wind-78. Luukkanen-
’ 1943-44 m. laikotarpyje vokiJ 51> Lehtovaara-43. Kiti 13 lakū- 
čiai suomiams prisiuntė 47 pran ^3° numušė tarp 20 ir 40

— Darbo jėgos skaičius mąž
ta, mažėjant darbininkijos mi
gracijai iš kaimų j miestus.

— Kapitalo produktinguino 
augimas yra sulėtėjęs.

— žemės ūkis ir toliau yra 
neprc'duktingas ir nepatikimas 
produkcijos kvaliteto prasme.

— Y'ra sumažėjęs kapacitetas 
įsigyti pasaulinės (“kietosios”) 
valiutos technologijos importui 
ir javų pirkimui finansuoti.

Tai tik keturių sakinių san
trauka ilgesnės ir gilios studi
jos apie sovietu ekonomines 
problemas ir prcfspektus, paruo
štos CIA (Direktotare of Inte
ligence) 1977 m. liepos mėn. 
JAV Kongresui. J

Stansfield Turner, CIA direk
torius, Kongrese 1977 m. bir
želio 23 d. pateikė dar kelias 
priežastis:

— Pagrindinių žaliavų tru
kumas, ypač alyvos.

j — Gimimų sumažėjimas tarp 
I960 ir 1970 m.

— Azijatų, nenoras keltis į 
pramoninius šiaurės rajonus.

— Ryti] Bloko “išlaikymo” 
eitį. Toji nelemta praeitis bus mingai apvaikščiojama, apdai-*kaina. Rytį Blokas jau šiandien^ 
paminėta birželio mėn. 15 dieną nuajama, apkupoliojama. Sek- y Eurdpai skolingas $30 bilijo- 
3 vai. popiet Šv. Kazimiero_ pa- darni tą gražų lietuvišką papro- jnų Skok)s didins kredito krizę, 
rapijos svetainėje, <
Ave., Racine, Wis. j Jonines švenčia.

Minėjime kalbės Petras Nck-1 
rošius, < 
kvartetas, talkinamas vyrų. Bus 
ir daugiau programos.

Minėjimas prasidės pamaldo
mis už žuvusius < 
laisvės 9 vai. 30 min. iš ryto, šv. 
Kazimiero’ bažnyčioje, baigsis; 
po meninės ■,-dalies bendromis 
vaišėmis.

,Po karo sū rusais, Suomija 
buvo apkrauta nepaprasto dy
džio karo reparacijų našta- Per 
septynerius metus suomiai S. 
S-gai pagamino pramonės dir
binių virš šešių šimtų mil. dol. 
vertės. Darbščioji suomių tauta 
karo reparacijas pilnai išmokė
jo,.ekonomiškai atsigavo, ir šian
dien džiaugiasi ginklu ir krauju 
apginta laisve,. ekonominiu ger
būviu, bei kitų- tautų jakypatin-

KENOSHA - RAC INE, WIS.
Minėjimą ruošia Racine AL- 

Tos skyrius. Talkina Kenoshos 
ALTos skyrius ir kitos lietuviš
kos organizarijos.

Minėjimas

šįmet sukanka keturiasdešimt 
metų nuo mūsų tėvynės Lietu
vos okupacijos pradžios. Raudo- ( 
nasis t erotas, kuris tebesiaučia 
mūsų mieloje Lietuvoje, pakeitė 
mūsų visų gyvenimą, bet paliko!
mums progą šiame laisvame lietuvių šventė arba viduvasario 
krašte prisiminti netolimą pra-.šventė — buvo Lietuvoje iškil-

Joninės

Joninės;— tradicinė senovęs

— pasivyti JAV karinėje sri-

— siekti pramoninės bazės 
išplėtimo, ir .

— patenkinti beat, minimalius 
vartotojų pagerinto gyveninio 
ir socialinės apsaugos lūkesčius.

Pagaliau gilėjanti ekonominė 
krizė didins galimybės:

— - karinio konflikto,
— revoliucinių kdnvulsijų,
— etninių ir rasinių neramu

mų,
— išsilaisvinimo sąjūdžių ko

vos.
E. Žvilgsnis į netolimą sovie

tinę ateitį nebūtų pilnas be su
vokimo komunistinės disinte- 
gracijos galimybės, šiuo klau
simu esama ir labai rimtų min
čių ir net aiškesniu ženklu.

— Dr. Aleksandras Štromas, 
kuris yra įsitikinęs, jog Krem
liaus imperijoje 'jau nebelikę 
komunistų, savo paskaitoje Či
kagoje, berods praeitų, metų 
gale, sovietinės hegemonijos pa
baigą SS. mato ateisiant netru
kus ir mano, kad tas galas galį 
ateiti viename iš trijų scenari
jų: Čekoslovakijos pavyzdžio, 
Portugalijos perversmo ir Ispa
nijos diktatūros pabaigos. Abu 
Dr. Štromo teiginiai — apie kd- 
munistų nebuvimą sovietijoje 
ir jo greitą galą yra optimistiš
ki ir, nors rimtai grindžiami, at
rodo kiek per optimistiški. Iš 
kitos pusės, abu' teiginiai nėra 
ir tik jo vieno mintijimas.

— US News & World Report 
prieš kurį laiką pakartojo 
mums jau žindmą faktą, kad 
ypač jaunimo tarpe sovietijoje 
komunizmu domėjimosi vietą 
užėmė dėmesys viskam kas va
karietiška, net kas trivialu. Gi 
V. Europos komunistų jaunimo 
tarpe šis nuobodulys vienur iš
virto į dėmesį demokratinėms 
idėjoms ir praktikai kitur tero
rui. (Iš tikrųjų panašus reiški
niai pastebimi apskritai V. Eu
ropos jaunime). Kuo šis nuobo* 
dūlys toliau reikšis, ir svarbu, 
ir įdomu.

(Bus daugiau)

815 Park (U, Wisconsino šauliai kasmet Į žfnoma> ir valiutos, apie ką jau 
kalbėjau.

Tų pačių išvadų priėjo ir De
fense Inteligence Agency, ku
rios direktorius Armijos Gen. 
Wilson, liudydamas Kongrese, 
1977 m. birželio 30 d. tą pabrė
žė.

, . , i šįmet toji šventė bus svencia-dainuos Racine Moterų 1 , . , .. . QO .ma birželio men. 28 d., Vinco
i Bagdono sodyboje, ant Mičigano 
! ežero kranto, Kenosha, Wis. i 

"T, šauliai kviečia visus Wiscon-’
Ismo-lietuvius padėti jiems uz-čiai suomiams prisiuntė 47 pran ^^3° numušė tarp 20 ir 40 

cūziškus naikintojus ir 23 Jun-! msli lėktuvų. Patys suomiai 
kers 88 bombonešius bei 162 Mesi “T^°s” kare neteko 536 Jektu' 

vų, iš jų 209 buvo numušti oro 
kautynių metu. Tuo pat metu 
jų aviacijos dirbtuvės sutaisė 
ipie ’ 600 lėktuvų ir pastatė apie' 
200 naujų.

POKARIO METAI

Viena iš rusų padiktuotų pa
liaubų sąlygų buvo — išstumti 
vokiečius iš šiaurinės Suomijos. 
Nors ore vokiečiai mažai prieš 
suomius priešinosi, bet jų prieš
lėktuvinė artilerija numušė 17 
suomių lėktuvų.

1947. II. 10 Paryžiuje buvo 
pasirašyta suomių-rusų taikos 
sutartis, pagal kurią suomiams 
tebuvo leista turėti tik 60 ko
vos lėktuvų, o jų apginklavimas 
bombomis ir 'raketomis buvo už
draustas. Suomių karo aviacijos 
ženklas — mėlyna svastika bal
tame fone’ — buvo pakeistas į 
balta — šv. mėlyna — balta kon 
centrinius skritulius.

1953 m. suomių aviacija įsigi
jo pirmuosius sprausminius lėk
tuvus. Pradžioje jie juos pirko 
iš anglų, vėliau iš švedų ir ame
rikiečių, o nuo 1961 metų — 
vien tik iš rusų. Šiuo metu suo
miai turi tris eskadriles rusų 
gamybos MIG naikintojų.

įkurti laužą ir su jais pakupo-j yra jr nemažai kitų, faktais

serscmitt 109 naikintojus. Pa
tys suomiai iš savo dirbtuvių 
išleido 30 Br. Blenheim bombo
nešiu.

1944 m. vasarą suomių aviaci
ja turėjo apie 530 lėktuvų, iš

į lioti bei pabendrauti.
Jurgis Milas

Žinios iš Rockfordo
Šauliai ruošia Jonines

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
jį."‘ ■ • '• ? ; " - . “ , ,

'UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
X ; ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

XX-- Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo. asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS skaitytojams, norintiems 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,

UŽ 10 DOLERIŲ. .
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!

,i Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomi*-

NAŪJIENOS-,
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 __i____________ ‘_________________________
Adresas - ________________________

< Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra nauju skaitytojas. Priededot 
Pavardė ir vardas_______________________
Adresas -------------------------------------------------

__ , kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė
,i a, ——   -..... .........
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas ---------------------------------------------------------------------------

0 Platinimo vajaus proga, pralau siuntinėti Naujienas dvi sa
kaites anripažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas--------------------------------------- ----------------------
Adresas —_——-------- ------------------------------------------------

Šio mėnesio 15 d. 1 vai. po
piet vietos šaulių būrys ruošia 
nepaprastą Joniniu gegužinę.

Gal kas paklaus, kodėl nepa
prasta? Todėl, kad turime ir pri
valome prisiminti, kas vyko 
prieš 40 mėtų mūsų brangioje 
tėvynėje Lietuvoje. Už tai mūsų 
programoje numatyta tą įvykį

paremtų, davinių: studijų ir 
pan., rodančių vis tą pati.

šie ekonominiai sunkumai, 
ne tik sąlygos:

— Sovietų energijoms naudoji
mą,

— Importą iš Vakarų,
— Santykius su Rytų ir Vidu

rio Europa bei
— ginkluotų pajėgų dydį,
trukdys Kremliui siekti trijų 

pagrindinių." uždavinių, kurių 
jie sėkmingai siekė per eilę me
tų:

gai reiškiama užpelnyta pagar- prisiminti. Tuo reikalu kalbės simatymo Joninių gegužinėje.
ba. ? . svečias — V.D.Š. rinktinės vai-ba. • . svečias — V.D.Š. rinktinės val-

Padarius šią mažos suomių dybos pirmininkas VI. Išga- 
tautos aviacijos kare su rusais naitis 
apžvalgą, dėmesin krinta paly
ginti dideli suomių turėtų lėktu
vų skaičiai ir jų aviacijos dirbtu 
vių pajėgumas statytis moder
nius lėktuvus, dideliais kiekiais. 
Taip pat charakteringa, kad lai
mėjimų oro kovose santykis yra 
maždaug 5:1 suomių naudai. 
Skaitytojas, be abejonės, jau bus 
pagalvojęs, o koks gi būtų bu
vęs Pabaltijo'tautų likimas, jei 
ir jos 1940 metais būtų bendro
mis jėgomis pasipriešinę tam 
pačiam priešui iš rytų?

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Prie laužo,, kaip jau įprasta, 
programą išpildys V.D.š. rinkti
nės meno kuopelė, vadovaujant 
jos nepailstamam ir energingam 
vadovui J. Petrauskui. Be to, 
šiais metais atvyksta ir paįvai
rins programą tautinių šokių šo
kėjai, kuriems vadovauja šaulė 
V. Sparkytė.

Kartu bus prisiminta, kad vie
tos 5-tos šaulių kuopos būrys 
oficialiai yra užgimęs .kaip tik 
prieš penkerius metus — 1975 
metų balandžio mėn. 20 dieną.

Mes, vietos šauliai, kviečiame 
kud skaitlingaiusiai dalyvauti ir 
kartu prisiminti Baisųjį birželį, 
atšvęsti ■ Jonines ir ramiai pail
sėti ošiančių medžių pavėsyje.

Alkio ir troškulio nereikės 
kęsti: viskuo būsite aprūpinti, 
o, be to, nė vienam ir laimė nu- 
sišj-psos, nes bus galima šį bei tą 
laimėti.

Laukiame! Iki malonaus pa-

Augis

i--------------------
Į • Nuoširdus žodis yra geres- 

> inis už ilgus pagyrimus.-

TeL 476-2206

Bėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj i

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina 61-50.

Knygos bus išsiųstos, jei |1JO ieki* arba Money Orderis 
j bus pasiųstai tokiu adresu:

NAUJIENOS,
173J So. Halsted St, Chfcaco, IH. <di«8

Helps Shrink 
Swelling Of • 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in 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.

oooooo<x>ooooooo<xxxx>oooo<xxx>o<x>o<x>oooo<x>coo<>o>ooooooQ

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio ^Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, 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 ductaenimia 
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 laikotarpio 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 
vitOv’ardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsktf knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86*.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

, _ NAUJIENOS, CHICAGO S, ill. Tuesday, June 10, 1980
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Sprogo dar vienas burbulas
Praeitą šeštadienį Chicagoje posėdžiavo Vyriausio 

Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto taryba. Šį mėnesį VLIKo 
tarybai pirmininkavo Teodoras Blinstrubas. Posėdyje da
lyvavo dr. Kazys Bobelis, VLIKo valdybos pirmininkas. 
Pranešimą spaudai apie tarybos svarstytus klausimus ir 
nutarimus paruoš ELTA.

šeštadienio vakare tarybos pirmininkas T. Blinstru
bas sukvietė spaudos atstovų konferenciją, kuriai-dr. Bo
belis, kelionės ir posėdžių išvargintas, padarė gana įdomų 
pranešimą apie ruošiamą Madrido konferenciją, šaukia
mą pagal Helsinkio aktus, paminėjo vyriausybės ir Kon
greso paskirtus pareigūnus ; Madrido konferencijai ir 
VLIKo santykiuš su Madrido konferencijai besiruošian
čiais Valstybės departamento ir' Kongreso* pareigūnais.

_ - _ r _ ’ - . — - — * «Konferencija turėtų;vykti šių metų spalio 11 dieną, bet 
tiksliai dar nežinia, ar Sovietų valdžios atstovai sutiks 
minėtą dieną pradėti Madrido konferenciją. Turint gal
voje Sovietų karo jėgų įsiveržimą į Afganistaną ir dėl to 
didėjančią tarptautinę įtampą, Madrido konferencijos 
gali visai nebūti arba ji gali būti atidėta, bet VLIKas 
ruošiasi tai konferencijar-mirodytai dienai. Madrido kon
ferencija turi paruošti dirvą Europos taikos konferenci
jai, tai Valstybės departamentas yra pasiruošęs Lietuvos, 
Latvijos ii* Estijos valstybių laisvės ir nepriklausomybės 
reikalą kelti Madrido konferencijoje. Valstybės departa
mentas pakvietė VLIKą, rusų pavergtos Lietuvos įga
liotą komitetą,, atstovauti Lietuvą Madrido konferenci
joje ir padaryti pavergtos Lietuvos vardu-Suvažiavusiems 
atstovams atitinkamus pranešimus. VLIKas taip pat

Dr. Bobelis turėjo progos susitikti ir išsikalbėti su 
Venezuelos lietuviais, buvusiais jo mokslo draugais ir at
sakingais vietos lietuvių pareigūnais. Jis jiems pasakojo 
apie Belgrado konferenciją ir apie pasiruošimus Madri
do konferencijai. Kalbėjosi su ten veikiančia Lietuvių 
Bendruomenės valdyba ir su susirinkusiais pareigūnais. 
Venezueloje buvo paskirtas VLIKo atstovas, o Bendruo
menės vadovybė pasižadėjo glaudžiai bendradarbiauti 
su VLIKu. ' . I

Brazilijoje taip pat dr. Bobeliui teko susitikti su 
nizuotais lietuviais. Ten susisiekimas buvo sunkesnis, nes 
kraštą valdo kariai. Ten teko surasti lietuvius, norinčius 
padėti atgauti kraštui laisvę ir paskirti ten VLIKo 
atstovus.

Naudingiausias susitikimas buvo su lietuviais Urug
vajuje ir Argentinoje. Ten didokas lietuvių skaičius pri
klausė vadinamiems “pažangiečiams”, savo vardu jie tu
rėję užsirašę kelis centrus, bet policija tuos centrus Už
darė, namus nusavino ir jų veikimą sustabdė.

Naudingiausias susitikimas su lietuviais buvęs Ar
gentinoje. Ten bendradarbiauto  jų skaičius buvęs gana 
didelis, bet dabar visas Lietuvos laisvės klausimas ryš
kėja. Argentinos lietuviai įsitikino, kad vadinami “pa
žangieji” Lietuvai laisvės nebegrąžins. Didokas skaičius 
Argentinos lietuvių, nuvažiavusių į rusų pavergtą Lie
tuvą, įsitikino, kad laisvės ten nėra ir nėra įco jos laukti, 
nes ten viską valdo rusai.

Argentinos prezidentas gen. Videla, patyręs apie dr. 
Bobelio atvykimą, sutiko jį priimti ir asmeniškai papa
sakoti apie gyvenimą Argentinoje. Pats Bobelis patyrė, 
kad dabartiniu metu Argentinoje, dalinai ir Urugvajuje, 
gyvenimas grįžta į normalias vėžes. Pradžioje buvo pa
vojinga į gatvę išeiti, nes vyko dažni užpuldinėjimai. 
Dabar Montevideo ir Buenos Aires gatvės saugesnės. Jam 
teko dienos metu ir naktį didmiesčio gatvėmis ramiai 
keliauti. Niekas žmonių neužpuldinėja ir nežudo. Argen
tinos karinė vadovybė užpuolikus suvaldė, daugelį ati
davė teismams ir uždarė, o kiti išbėgo į užsienį. Dauguma 
Argentinos ir Urugvajaus teroristų išbėgiojo į Kubą.

• Viri atsimename tas keliones, kurias inž. Br. Nainys 
ir kiti Fronto bičiulių draugai atliko į įvairias Pietų 
Amerikos valstybes. Naujienų skaitytojai’yra susipažinę 
su Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos organizacijų ar
dymu. Laimėjo “bendruomenininkai”. Jie. viską valdė, 
save kontrolėn perėmė “Laiką”, ardė Argentinos" organi
zacijas, siekiančias Lietuvos nepriklausomybės. Ne vieną 
kartą Pasaulio Lietuvio vyrai pasigyrė apie LB veiklą 
Pietų Amerikoje. Kamantas įsakinėjo nė tik- Gureckui, 
bet valdė visus Pietų Amerikos, lietuvius. 2 -

Dr. Bobelio kelionė Pietų Amerikon sugriovė propa
gandinį frontininkų burbulą, kad jie valdo lietuvius vi
sose Pietų Amerikos valstybėse, tarytum lietuviai tėri jau 
neturėtų savo "galvų ir nematytų, kokie metodai Lietu
vos laisvei gali būti geresni ir naudingesni.

Keli frontininkai, Fronto bičiulių padedami, buvo įsi-
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vt. bakcnas kui daržinę apgriovė ir

- Kristupas Plonaitis

. Kristupo Plonaičio atminimui 
perspausdiname jo straipsnį, til- 
pusį Skautų Aide, 19C2 m. Nf. 3, 
pavadintą

■ t . - - • ■ b . -Z

Kelionė į Kintus
(Tęsinys)

Krprtfn * telyčiūtę subadė? \
IULaJ * Sykį, Jonužiui, iš turgaus be-

grįžtant, Aukštumalo pelkėse, 
kino į orą ir lyg tai į kokią mil-* kažkokia ubagė užsiprašė, kad 
žinišką rankovę, nulakino up- paVežtų ją kartu, bent Iki Var 
malių link, ir ant-Joci^aų dva-; balų žvizdrinės. O bekalbant
zo pievų išdraikė. O kai ant pris 
tatytos daržinės, buvo pakėlęs 
naujas sparas, vieną tylią vasa
ros naktį, tos nebūtybės užkliu
vo — nuvertė dvi sparų poras. 
Bet to dar negana. Rudeniop, 
kažkoks tai nutukęs Šilokarčia- 

■ mos mėsininkas, po kaimus laks
tė — galvijų užpirkti. Kažkas 
tai buvo nurodęs kad Jonužis 
prie marių, turįs dveigę tely- 
čiūtę, nenorinčią buliąus, ir to
dėl linkęs ją parduoti. Telyčiū- 
tė buvo raištoma prie pat namų, 
ant pamario pievos, o kai mėsi
ninkas atkuteno, Jonužis su savo 
draugu, Kukuliu, dar nebuvo 
grįžę iš marių. Mumikė, viena 
pati, namuose, nenorėjo derėtis 
su mėsininku, todėl šis, telyčiū- 
tę. iš visų pusiu apčiupinėjęs ir 
lazda pabadęs, žadėjo vėliau su
grįžti, bet nesugrįžo. O kai Mu
mikė pavakariop,’ norėjo parves
ti telyčiūtę namo, ši vos ant tri
jų kojų rėmė...

Jonužis buvo, visam Kintų; Pirmiau šieną nulakino, pas 
"pamaryje, pagarėjęs ungurių 
žvejys, o Mikužis, tai laiks nuo 
laiko žvejojo, arba nuklysdavo' 
į svetimus kraštus — laimės ieš-

.koti. Jonužis ir Mikužis tai dvi- 
skirtingos asmenybės; vienas iš, 
jų tabaką uostė-srėbė, o kitas 
krimto-ėdė, — bet šiaip jau, abu 
.geri draugai. Abu turėjo savus 
laivus ir valteles. Jonužio val
telė buvo jo paties rankų pada- 
rinys — tik kiek pilvaini, vie
non pusėn. Jonužis iš viso mėgo 
užsiiminėti visokiariopa statyba, 
nes tūlus meistrai, jam sugadin-

1 apie visokius daiktus, ubagė iš
sitarė, kad būk tai esanti kaž
kokia knyga, iš kurios skaitant, 
žmogus galįs nusikratyti viso
kias piktas dvasias. O kas tą-per 
knyga, ji ir pati nėžincrųsi. Bet 
•vienakis Jurgelaitis, jąm vėliau 
kartą sakęs, kad tai esanti — 
Muižiešiaus septintoji...

Pasakyk, Kristupuži, — kur 
tą knygą galima gauti?

Dienos bėgyje, dar daug Kinr 
tiškių aplankė Budį, bet tokių 
retenybių/kaip Jonužį ir Miku
žį, Vladas daugiau nebesutiko. 
Ne, ir Kintuose, Jonužius ir Mi- 
kužius, iš pirštų neišlaužysi. O 
gi, koks tas Kintų pamarys ir be 
būtų — kelionė į Kintus — kaž
kaip tai liks gyva...

Po pietų Budys pakėlęs bures, 
ištraukęs inkarą, geram Aulau- 

'kiui pučiant -— nubraukė kopų 
link — įrašydamas laivo denyje 

.. . . naują garbingą lapą —’Kelionė
O ką tu pasakysi — Kristupu^ į -Kintus.’ >-

s- (Pabaiga)

S. GiRIONIS

LIETUVOS PRIEŠAI DARBUOJASI
.Gė’d- 'STANAITIS 1975 metais drauge su pačiais lietuviais, su- 

savo studijoj“ “Kodėl neparašyta kuršino (pavertę finais)' žernai- 
Lietuvos istorija? konstatavo: čius, o taip pat padarė ir kitų 
“Lietūvds priėšai ne Hk užgrobė mūsų tautos istorijai skriajudų, 
didžiulius lietuvių žem^ plotas, fįėmažąd.; patekusių ir Lietuvių 
bet iri savo grobuoniškiems tiks- Ehrikiopėdifon. Gi mūsų istorį- 
lams patfeisinti, rašė suklastotą kas K. AVižopis /avo?f’VQkWb)’ 
Lietuvos istoriją. Gi patys’ liė- disertacijoj ;?Die Enstehung” 
tuviai mokslininkai gaL nenorėjo ;(Bėriiii,rt^2; T pi); pasirėmęs iš- 
ar nesugebėjo šias priešų klas- tikimiausių K. Būgos mokiniu

lams patfeisinti, rašė suklastotą kas K. Avižonis šąvo?f’VQkWb)’ 
Lietuvos istoriją. Gi patys, lie- disertacijoj ;?Die Enstehung” 
tuviai mokslininkai gal nenorėjo7(ĖėM/132, 7 pi); pasirėmęs iš-

. tikinę, kad jiems pavyko valdyti Pietų Amerikos lietu-
bendradarbiauja su-Lietuvos diplomatine tarnyba. VLI-| yj^kaip rusams pavyko valdyti Afganistaną'—be šūvio. 

Savo spaudoje šį burbulą jie skelbė, bet, kaip matome, 
jis sprogo. Lemontas Pietų Amerikos lietuvių.nevaldo.

Iš Australijos ateinančios žinios sako, kad ir ten ne. 
visiems užtaškytos akys ir užkimštos ausys. Tvirtinimas, 
kad Pastogė kalba visų Australijos lietuvių vardu, yra’ 
netikras. Didžiausio bendradarbiavimo su atvažiavusiais: 
dainininkais metu ne visi užmerkė akis ir užkimšo ausis. 
Kas tokį tvirtinimą skelbė — sakė netiesą. Australijoje 
prašneko ir VLIKo šalininkai, kai nuo vadovybės pasi 
traukė nemickai ir kiti daktarai.

Kas' ruošiasi Madrido k'nfėrencijai ir rengiasi joje da
lyvauti.

Dr. Bobelis toliau papasakojo apie savo 25 dienų..ke
lionę į Pietų Ameriką. Jis aplankė Venezuelą, Braziliją, 
Urugvajų, Argentiną ir kitas valstybes; Jiš buvo paši- 
ruošęs skristi, ir į Bogotą, Kolumbijos sostinę, bet tuo 
metu ten vyko neramumai, grobikai; buvo pagrobę domi
nikonų ambasadą, o Kolumbijos policija buvo apsupusi 
visus grobikus. Dr. Bobeliui buvo patarta į Kolumbiją 
tuo metu nevažiuoti.

PETRAS TARL’LIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

Kiekviena sekundė Kurkulgiui buvo brangi. 
Juo jis ilgiau tylėjo ir graibstė žodžius, juo ne- 
lemtesnė padėtis susidarydavo. Štai čia pat stovįs 
vyriausias direktorius dar nuolankiai, aiškiai už
jausdamas, besišypsojo, dar Kurkulgio stalas te
besiklausė, kas akis nuleidęs, kas į nežinomą tašką 
žvilgsnį įbedęs. Bet visa salė vis smarkiau ūžė, 
bent taip dabar atrodė pačiam Kurkulgiui. Ir tas 
ūžimas, jau nesulaikoma jam priešiška audra, ris 
artėjo prie jo. Kurkulgis tada pajuto, kad ateina 
neišvengiamoji, paskutinė minutė kažką padaryti.

— Palaukit! Paklausykit!...
Čia buvo riksmas jau ! Nedrąsaus, gal būt, net 

baikštaus žmogaus, beatodairinė galvažudiškoji 
drąsa! šitaip čia suriko kurkulgis. O balsas tas 
spiegus, lendąs į ausį. Ir tada jau visa salė ne
įprastai nutilo. Kažkur salės gilumoje sužvan
gėjo sudužęs stiklas, kur pasisukdamas klausytis,

“kas 2L dedasi”, — nubraukė žemėn vienas sve
čių. Ir tai a*.' labiau pagilino užstojusią tylą...

Kurkulgis n^apskaičiavo — per garsiai su
riko. Jis pajuto, kad štai prie pat jo veido prisi-

davo brangias-lentas ir-medžią-* tas atidengti bei objektyviai ra
gą. Per didįjį karą, Jonužis,- iš L ’
ungurių žvejybos buvo- tiek pra- 
lobęs, kad .ties Povilų malūnų, 
galėjo nusipirkt ariamos žemės 
sklypą ir Bložių pyloje;^— pievos 
rėžį. Laiks nuo laiko, net dyi 
karves ir arkliuką išlaikydavo, 
o be to, dar prie namų ir nuosa
vą- pamario pievutę su pušynu 
turėjo. Jonužis ir daržinę buvo 
prailginęs ir gyvenamąją persis- 
tatęs. Bet, už vislab daugiausiai 
buvo pamilęs žvejoti, nes kran
te, jį visokios keistos būtybės-ir 
nebūtybės persekiodavo. ■ O ir 
kaimynai, iš pavydo, visokių žar 
-tų- jam išprovydavo. Viens, an
teles nuo prievos paviliodavo,

’.kits pelkėse velėnų krūvas išvar 
-tydayo; kits vėl, nieko nenuduo- 
damas — kameliu už tvoros už
kliūdavo. Tik laivo.jo, pajudint 
.nieks nedrįso. — Bet ir tos nebū
tybės — kaukai —. pūkiai — 

'"kažkaip tąi_— viena akimi į jį , , ,<.o .*v-
žiūrėjo. Kartą pievoj. šieną be-j prūsai (pagal vokiečių nacių iš- tuvių tautos istorijai, o taip pat 
grėbiant, kažkokį nebūtybė, is galvotą klastą). Jie padarė Maz. atidengia Lietuvos priešu kėslus 
po nosies, šieno kupečius pašan- Lietuvos, lietuvius kolonistais 

... ................. ’ — —............... .. ’

A. Saliu (Anton Salys “Die že- 
'mailischen Mundarten. I, 36j, 
.įrodinėjo, kad ir Žemaitijoj lie
tuviai yra kolonistai: “Šėįt Bė- 
giiin dėr gsscliichtliclieri Zeif ist 
KernžemAtfen von' Li tauėrn be- ~ “i* ’. , ' * - *•- ' »i-*""*-
siedelt gewesen”... Kadangi K. 
^Ū§6s;mbkidid:; A. Sa1yš*ir. kili 
“pasidarė frontininkų ir šalkauš- 
kininku srovės žymūs asmenys, 
tai šie, norėdami apginti jų gar- 
6ę, visomis priemonėmis ir pa
laiko' jų lietuvių istorijai pada
rytas skriaudas, su; kiliais, pro- 
nacihiai vokiškos mokyklos auk- 
Įėtiniais’. O kas mėgina šias klai
das atidengti, tas yrą jų visuo
tinai suniekinamas, kaip tai pa
darė K. Būga su dr. J. Basana
vičium.”
. Padaręs tokį įvadą, Ged, Sta
naitis,' remdamasis gausiais is- 
torimais šaltiniais, argurnentuo- 
tai griauja K. Būgos ir jo sųfą-

t syti savosios tautos istoriją. Dar 
liūdniau, ka<f mūšų kalbininkas 
K. Būga, pataikaudamas sveti
miesiems, su savo mokiniais 
prisidėjtf’prie Lietuvos istorijos 
klastojimo (žr. XIII amžiaus 
pradžia (1201)', aiščių-baltiečių 
-apgyventos vietos pagal K. Bū
gos 1924 m. paruoštą žemėlapį). 
Mat,’ kai kupie kalbininkai, nau
dodami paskirų asmenų išve- 
džiojimus, lengviau gali pasiekti 
politinių tikslų. Vienok, tokie 
kalbininkai,’ prasilenkdami- su is
toriniais faktais, , kaip tik klas
toja pačią istoriją, o taip pat 
tuo būdu nuvertina kalbotyros 
mokslą, nes ir pačios kalbotyros 
pagrindinis uždavinys yra tar
nauti tiesai.

nesiskaitydamas su istoriniais 
faktais, K. Būga su savo ištiki
mais mokiniais įrodinėjo, kad 
sūduviai (taip pat skalviai su Į natizuotų, mokinių žalingas klaį- 
nadruviais) nėra lietuviai, bet tfas bei skriaudas, padarytas’ lie-

artino akla, atšiauri siena, kuri jį skyrė nuo visų įgalime prasižioti! Mes turime tylėti ir klausytis.
kitų. Jį pagavo neįveikiamas įnirtimas. Kurkul
gis nežinojo, kur buvo lig šiol tas įnirtimas, toji 
neapykanta, kurif gal būt, ne visai aiškia kryp
timi veržės, bet buvo tokia stipri, kad Kurkulgiui 
buvo greičiau jai pasiduoti, negu priešintis. Jis 
jau nebegalėjo atsisėsti ir nutilti. Tuo tarpu kai 
pirma jis, lyg kvailokas jautukas, vis džiaugės 
ir net’buvo pasišovęs kažką palankaus kalbėti, da
bar jam viskas iš galvos išgaravo. Jo viduj Įvyko 
staigus lūžis. Beviltiškai apsidairė: juk jį apga
vo? Ne! Jis pats apsigavo! štai jis pikčiausiai anų 
niekinamas. Jam šmėščiojo čia briedis korido
riaus angoje, čia Stasiulio aforizmai, čia jo pa
nieka sau pačiam, čia Stasiulio panieka visiems 
kitiems ir ypač šioms iškilmėms. Kurkulgis vis 
tylėdavo, vis klausydavo.

O dabar jf< štai jau net pačiam sau baisokas. 
Staigiai atsiradusi pagieža apėmė jį visa nuo gal
vos lig kojų: Toji pagieža, matyt, lig šiol buvo ne
pasiekiamai giliai, kad jis pats jos nejautė. Ir visą 
amžių tylutėlis žmogus dabar jautriai įžeistas 
bėrė kaip pakliuvo į visą salę pirmus pasitaikiu
sius žodžius:

— Mes girdime gražius linkėjimusl — saky
tum, kabliu ištraukė Kurkulgis sau visų dėmesį!
— O, žiūrėk — vieną kalba, kitą galvoja! Mes jau 
matom, kam mes visi čia surinkti. Kad šauktume 
“valio”! Be mūsų nebūtų iškilmių. Mes tai ne- ku ir malonu. Tik už tų visų šypsenų, kaip per

(Bus daugiau)

tankią tvorelę, švytėjo piktoka skandaliuku pa’si- 
smaguriavimo nuotaika.

— Ar aš nesakiau? — patikimai į- ausį kal
bėjo Keturka savo kaimynui. — Pas mus kiek
vienos iškilmės turi savo skandaliuką! Kitaip 
hies neg-alf-ihe!...

Stasiulife, kaip lig šio laiko, ramus, vienomis 
akimis pakvietė Kūrkulgį išgerti. Bet nepasakė 
—’ nei juoda, nei balta’. Tarytum ir jis nieko ne
matė. Bet kiti?’ Kurkulgis aplinkui matė snukū- 

metu keliolika žmonių vienu atsikvėpimu žiop-|čiūs, smulkių žyėfėnų. snukučius: “Ir geraų kad 
taip atsitiko! 0, žinoma, gerai! Bet, ačiū Dievui, 
aš neprisidėjau. As ne toks kvailas, kad tokius 
niekus darycia”. Daugumas buvo pasiruošę ki
kenti, bet prisiversdavo save susilaikyti Vienas 
kitas net mirktelėjo Kurkulgiui, padrąsinamai 
mirktelėjo! Tik, gink Dieve, kad niekas nepa- 
Stebėtų... <<a’, T •

Kai vyriausias direktorius ėjo tar^ staliukų, 
niekas nežiūrėjo į jo kairįjį batą., O visi kaip tik 
norėjo pažiūrėti į tą kairįjį batą! Vyriausias di
rektorius, kaip niekur nieko, linksmai šnekučia
vosi, net juokavo. Bet čia jam prasidėjo velniavą. 
Staiga, nei iš šio, nei iš to pradėjo niežėti jam kau 
riąją koją Nors imk ir. pasikasyk! Jis nežymiai 
pajudino kairės kojoš pii-štus, nori užmiršti-kai- 
rįjį batą, bet niežti, vis niežti Niežtijr gaųąlH.

(Bus daugiau)

Baugiau nieko; Ot, jei tylime ir klausome, tai ga
lini išgerti. Daugiau nieko! Tai kam mes čia rei
kalingi? Žinot ką? ! .. . Spiaut man į tokias iškil
mes, kur aš tik kitų malonumui esu!... Tpfu!...

Ir Kurkulgis pats nepajuto, kaip tikrai spiovė.
Spiovė ir pataikė i batą! Tiesai Į paties vy

riausiojo direktoriaus batą!...
Dar prasižiojusį kažin ką sakyt KurkUlgį kai

mynai prišokę, prieš jo valią, pasodino. Salėje tuo

telėjo:
— A! — ir to garso nebaigę užkirto1 kvapą.
Buhalteris nevalytu vaikystės įpročiu nervin

gai pakrapštė nosyje ir įsidėjo į burną. Pirmas 
jo judesys buvo — išimti nosinaitę ir nušluostyti 
direktoriaus batą. Bet čia pat jis sulinko ir stik
liniu žvilgsniu permetė visą salę, joje nibko ne
matydamas.

Vyriausias direktorius šį kartą tikrai ne
mirktelėjo ir jo gyvenimo neįprastu santūrumu 
ir susivaldymu lėtai nusisuko šalin — ir lyg nie
kur nieko nuėjo prie kito staliuko. Čia buvo duo
tas ženklas, kad nieko neatsitiko, kad nieko ne
buvo, nei Kurkulgio, nei..? ir taip toliau...

Salė suprato ženklą. Visi vienu metu dirbti
nai linksmai ėmė kalbėti, kvietė vienas kitą iš
gerti, stengėsi pavaizduoti, kad dabar labai jau-

4 — Naujienos, Chicago, 8, 111. Tuesday, June 10(

O



<

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini KRIKŠČIONIUI

Geroji Naujiena arba Linksmoji Žinia yra Dangaus Kara
lystė, kūną skelbė Viešpats Jėzus ir jų apaštalai. Krikščionys 
rnald°je prašo šitos Karalystės įkūrimo, sakydami: “Teateinie ta
vo karalystė, tęesje tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje”. Tos 
karalystės įsteigimas reiškia tūkstantmetinį Kristaus karaliavimą, 
visų dalykų atnaujinimą, suteikimą visai žmonijai tikrą ir pilną 
Dievo ir jo valios pažinimą, viąų piktadarių pašalinimą ir visų 
Dievo ir teisybės mylėtojų palaiminimą. Apie tą žadėtąjį Kris
taus karaliavimą yra parašyta pranašystėse: “Jis pasigailės men-i 
kojo ir beturčio ir neturtėlių gyvybes išgelbės. Tebūnie garbina- 1 
mas jo garbingasis vardas per amžius” (Psal. 72:12, 13, 18). “Pik- 
t^dąrigi (kūne nenorės pasitaisyti) bus sunaikinti (ne amžinai 
kankinami), bet tie, kurie laukia Viešpaties, valdys žemę” (Psal.

LUtuviy SiKi narių
metiirs susirinkimas įvyks birželio 
12 ketvirtadienį, 2 vaL popiet Sau
lių ųamuose, 2417 W. 43rd St Bus 
renkamą nauja valdyga ir revizijos 
komisija Po susirinkimo Ims kava su 
pyragaičiais. Valdyba

Našliy, Nasliukiy ir Pavieniu klu
bas birželio 13 d. 6 vaL vak. šaukia 
narių susirinkimą, kur s įvyks Vyčių 
salčje, 2455 W. 47th St. Po susirin
kimo — vaišės. V. Cinką, rast.

(Atkelta iš 2-ro puslapio) 

taip nejučiomis pamažu lie-

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

v 
i J 
a i

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

A. RIMVYDAS

ir 
tuvėja. Mokslo metų baigimo pro 
ga yra paruošti pažymė:imai, ku- 

_____ ___ _______ . . rių vaikučiai yra pilnai nųsipel-
37:9). Ląimingi, kuriems bus leista gyventi palaimintoje tūks- lankydami lietuvių kalbos 

ir tautinių šokių pamokas. Pa
žymėjimus dabar įteiksime kiek 

■ vieną iššaukdami pavardėmis”.
1 Tokią gražią kalbą pasakė $įps 
mokyklos vedėja dr. B. Motu- 
šienė. ;

' Pabaigoje visiems mokiniams 
buvo išdalinti pažymėjimai ir 
ponios Balčiūnienės pagamintos ! 

—- vertingos dovanėlės. .Mokiniai'
.buvo pavaišinti užkandžiais. i istorijos ir

Lietuvi, Meter, draugijos Apšvie^ a mokytojų, po vadovėliai. Lietuvos istorijos
vadovėlio iki 1957 metų yiąąi 
nebuvo. Tais metais pasirodė J. 
Jurginio istorijos vadovėlis vi
durinėms mokykloms ir pirmas 
tomas didesnio istorijos leidinio.

— i Pedagoginiu požiūriu vertinant, 
[vadovėly viskas dėstoma taip, 
kad lietuvis Bidkinys neturėtų 

,, , , . ... , ... pagrindo didžiuotis sąvo tautos
valdybą bei revizijos komisiją. praeitilįt savo tautai jis 
Naujoji valdyba imsis ptolesnio M pęieStoeybė ,.įi:u.

darbo ir bandys sutraukti vęik-F - “ -
įesnius marijampoliečius.

Marijampolietis

tantmetinėje Kristaus Karalystėje ant šitos mūsų žemės.

i- IV. RAITO TYRINBTOJAI
J. Muzikant, 185 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303■ — _  _____r__ _____________ _ ™

DR. K. G. BALUKAS 
akUURUA IR MOTERŲ UfiOS 

GINEKOLOGINE CHHtURGUA 
r ■ ~ -r- * Į • -

MO H Pulaski Rd. (Crawford 
Nodical Building) TeL LU 54444 
priima ligoniug paffal sosttsrisa^.

SOVIETINĖ 1ND0KTRINACIJA 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

gale to ją. Jurginio' vadovėly pa
žymėta tik, kad Vytautas vado--; 
vavo Žalgirio mūšiui, ir tai vis
kas. šiaip jis pavaizduotas dau
giau kaip liaudies priešas, buvęs 
atidavęs' žemaičius kryžiuo
čiams, o kai kartą žemaičiai, 
valstiečiai buvę sukilę prieš ba
jorus, tai Vytauto įsakymu 
‘‘valstiečiai buvo žudomi” (31 
psl.). Užtat ir dabarty jis nuvai
nikuotas. Jo vardu pavadintos 
gatvės bei institucijos dabar 
jau pavadintos kitais vardais, 
pvz., Vytauto Didžiojo Muziejus 
Kaune — Istoriniu Muziejum, 
Vytauto Prospektas — Lenino 
Prospektu ir pan.

Į Vis dėlto senieji amžiai Jurgi- 
-X-- xi - -4.- . • »• nio vadovėly palyginti objekty-eitimi. Is praeities semtasi s tip- j « f- Y. •• j . ,•

rj-bėi. Praetils buvo idealizuo-' vlau Mat, JK dabarties
jania, nes ta,'buvo pedagoginė , S?'ve”lm0 
—lendencija kaskart darosi rys- priemone tautiniam sąmoningu- , - 7.. J

• r i*— ’ kesne, artėjant į dabarty ir savomui kelti. Dabar, priešingai, • - v? J v :• 
tautinį- samdšngmn, stengia-' *-WW paęękią, ąpraaant pe- 
masi slopinti. Todėl Snieįkus P^lpusomj-bes ladto arpp Čia

(Tęsinys;

Tokįe yra matematikos, gam- 
<tI j tos mokslo, fizikos, astronomi- i . . . .................... -

T ' - • ——— tošį pusmetinis narių susirinkimas1 Dumčių, kurie savo yąiįių ir
DR. PAUL V. sŽ’u^Aii aėS ^tU3>-,dr- Baįčiū^°Jsu V:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ j kiemo.) Narės prašomos dalyvauti! kr-ų aeka, gražiai užbaigė moks- 
W«a*dMH«r Community klinikos 

Modicfaoo dlrHGorius

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

T1U —BR4-5493

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
JKEGIALYB1 AKIŲ LIGŲ* 

3907 Wm» 103rd Straat
■ Vftludos iff/yn sustarioML

DR.FRANK PLECKAS
OBTOMETR1STAS

KALBA UETUVISKAI

akte. Pritaiko akiniu* 
“contact lenaea”

Ir

DR.LE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSLBS JK ;

. PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 W2ST (3rd 5TRRST 
VaL antrad. T—4 popiet,

'Wift-’fefiifa 771 "880
Rnktepdln Mufe 444-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

ir užsimokėti duokles, nes vasarą su- lo metus, 
sirinkimų nebus. Po šio susirinkimo, 
bus vaišės. Rožė Didžgalvis

Organizuojasi marijampoliečiai
Praeitą sekmadienį Lietuvių 

sodyboje buvo sušauktas būrelis 
lietuvių Marijampolės Lietuvių 

. Klubui įsteigti. Iniciatyvos ėmė- 
rsi Antanas Ąbraitis, labai gerai 
pažįstąs Marijampolę ir jos apy
linkes.

Pora suvalkiečių manė, kad 
nęyerta Marijampoliečių klubo 
steigti, jeigu jau yra didoka Su
valkiečių draugija. Išsikalbėjus 
paaiškėjo, kad ta baimė yra be 
pagrindo’. Marijampoliečiai yra 
suvalkiečiai. Ne visi suvalkiečiai 
yra niąrijąmpoĮiečiąi, bet jie 
taiktai yra truputį kitokie. Ma
rijampoliečiai nenori, kad Ma
rijampolė taptų Kapsuku. Kai 
kuriems suvalkiečiams tai gali; 
būti nei šilta, ,nei šalta, bet ma
rijampoliečiai nenori būti kapsu
kiniais. Kapsuką lietuviams pri
metė rusai. Kapsuką jie primetė 
ir Vilniaus universitetui, nors šis 
jokiame nuiversitete mokslo ži
nių nesiekė.

S- P.

vos atgimimo keliui. Bundant 
Lietuvos tautinei sąmonei, buvo 

j didžiuojamasi savo tautos pra-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

4/IUQASW

Liętuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Phillips - Labanauskas
LITUANICA ĄVĘ. TeL: YArda 7-3401

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

komunistiniaiųs istorikams vie
kas tamsu ir juoda, tikra vertus Kęstutis miens.; parojus suviumbvuuc p*3Į4»a.ft.c .: • • . . - ė-. ■ -t -;

.L ,. ■ -■ ~ ... -j v gija svetimiems kapitalistams,s.ame numeryje Paulius Jurkus! pri^. praęities,ideaĮizavimą. Tie- =..v . . •_ -P. ■ •r^o apie Gei^ štabo pik. Anta-1 sa, jis W kalbat: apie kuni-

n, Rėklaiti; pik. Un. D Skuėy; ^™ (k^i-gi ka
ap.c transportaena oru, A. Bud-1 si?), bet .neleido jų idealizuoti. ;.’ . ’Xkia apie Jonušą Radvfl,. O.' O ;uk būtą gatavuos pagirti j “^'į.
Žadvydas apie'nfjr.’ Petrą Gude-» Sent už tai, ką<^ užėmę didelius Uai r • . v-° S1 ■ C . P?) • 

knygų autorių, sulaukusį slavų plotus, jų gyventojų ne-,
85 metų amžiaus. B. Balčiūnas [ persekiojo, jų gyveninio tvar-i 
gvildena 3-jo Pasąulįnio k8roį.kos nekeitė, vadįnąs, buvo hu- 
nųotaikas, o'J. Gediminėnas —-imaniškL 
skirtingas nuomones. Šaulių Į . Vy^iitą Didįjį. galima būtų > 
skyrių — Trenitięs Trimitas —I bent ;pągįrti kaiį> kryžiuočių nu-

Atsiųsta paminėti
0 KARYS, Pasaulio lietuviu 

karių-v.etęranų mėnesinis -žurna
las, 5 nr., leidžia LKVS Ramovė
New Yorko skyrius, redaguoja
?. P.ąu jnąitis ir j. Rūtęnis, ad- ? tois. 'metais ,sąyo kalboje kom- 
minisLratorius Kęstutis Bileris.; partijos suvažiavime pasisekė 
s’ame num;

ap’c t

ii,
(.Bus daugiau)

Marijampolės klubas skirsis redaguoja S. Kaunelienė. Jame 
nuo kitų, kad jame nebus bend- į vcik]()S kronika ir du vertipgi f1 

f radarbiautojų su Kapsuku ar; sįraipsniai: s. Pačesos apie VI. '■
Ir D«nkt. 2-4 ir 4-8 ral rak. SOtadte- j su kapsukiniais. Yra dar. ir dau '

fUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS1
Often 245f WEST 5*t* ftKJIT

OFISO VAL.: pirą- antrxL, trafiad.

F L OKI D A

t

Mūsų mielam

pykite jav taupymo bonus
St, CMof*. WL 44*29

giau skirtumų, bet jie tiktai ma
rijampoliečiams pastebimi.

Susirinkime kalbėjo A. Ąbrai

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg. Fla. 33710
Tek (813) 321-4200

Gudaitis, Ulevičius ir kiti. Jie 
aptarė skirtumus, išaiškino jun
giančias ypatybes ir išsirinko

P ŠILEIKIS, O. P.
" OBTHOPEPAa-PBOTEZISTAS 

i Aparatai - Protėjai. Med. ban-

Pūtvį, ir mjr. K. Daugvydonto 
— atsiminimai iš savanorių lai
kų. Plati karinių žinių kronika, 
kurią rędągŲdją B. Balčiūnas.

tis, Vincas žemaitis, M. Gudelis, žurnalas kafpuoja $12 metams. 
Elena čižauskienė; Vasiliavas, AdrCįas: KARYS, 341 Įlįhląįd 

r , Brooklyn, NY 11207.

Mielam draugui STEPUI JUODAKIU!,

mirus dukteriai DANGUOLEI

*

mirus
tėvą Stopų, Jitojlakį ir seserį S’ijolę šmulRšticnę su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

BUMILIAI ir MIŠAUSKAI

DR. JONUI JUOZEVIČIU1 
mirus,

žmoną dr. Aldona su šeima, brolį kun. Juozą ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

BRONĖ ir VACYS RUTKAUSKAI

BUTKUS r VASAITIS
W6. Sa. 50th Ave^ Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-100J

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

GEORGE F, RUDMINAS 
k 

33!9 So. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138 -1139

MOVING
Apdr*«M»M uarkrauMv*** 

U Įralrfy ętefumy.
ANTANAS VILIMAS

/ 111,1 '
perkraustymai

MOVING
Loldlmoi — Pilno apdraudė

Ž1MA KAINA

MARIJONA ZOLPIENĘ
Gyy. Bridgeport© apyl., Chicago, III.

Mirė 1980 m. birželio 8 d., 8'15 vaL vak., sulaukusi 81 
metų amžiaus. Gimusi Chicago, Ill.

Paliko nuliūdę: duktė Dalia Ondrick, sūnus Algirdas 
jZolp, marti Nilda, 11 anūkų — Dąlia Sobya su vyęu Stanley, 
Debčh’a Schwartz su vyru Jim, Raymond, Dann, Donna, Dar 
lene, Marshall, Algirdas Zolp, ųiarli Johnie, Williani, Lour- 
dis ir Gregory bei jų šeimos ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Priklausė Lietuvių Moterų draugijai “Apšvięta”, Piliečių 
lygai, Brighton Parko Moterų draugijai, Bridgeporto Lie
tuvių Namų Savininkų draugijai ir ŠIA.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3351 South 
Halsted St., Chicago, Ill.

Ketvirtadienį, birželio 12 d., 10 vąl. ryto, bus lydima iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Marijonos Zolpienės giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: ' ‘t
duktė, sūnus, anūkai, giminės.

I>aidotuvių direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE 7-667
;i028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hili*, DL S74-4410

JUOZAS SKORUBSKAS

reiškiame užuojautą ir kartu jungiamės liūdesyje.

ALGIRDAS BUDRECKAS 

STEPAS IVANAUSKAS 1354 So. HALSTED STREET

DANGUOLEI JUODAKYTEI
;* * -t 4 "■ ’ >V » f

SOPHIE BARČUS
RADIJO 441 MOS VALANDOS

LUtuvip kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
^30 vaL yak. šeštadieniais ri 
sepnadienUis nuo 8:30 iki 9:30

TeL YArds 7-1911

s 
y

V*8*|* A Won* Doukv*
l TeteCt HEWN irk 4-MU

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

g| “Lietuvos Aidai’
_KAZt BRAZD1IONYT1

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

Viso* laidos ii W0PA stottea. 
banca 14P0 AM.

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

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374
- _________ ______ _______
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Kristijono Donelaičio mokyklos 
mokiniu išleistuves

š.m. gegužės 31 d. Kristijono' Pranskevičiūtė Danutė, Puirius 
—f T-J i » x"l »♦ a .4 A Tw^l^A C* — »Donelaičio pradinės ir aukštes

niosios lituanistinės mokyklos 
atšventė mokslo melų užbaigi
mu šventę.

šventę-išleistuves atidarė mo
kytoja Danutė Puodžiūnienė. 
Maršui grojant, mergaitės tau| 
Gniais rūbais apsirengusios, ber
niukai vienodomis eilutėmis, su 
krūtinėse Įsegtomis gėlėmis, iši 
kilmingai, iš viso 15, įžygiavo 
šią mokyklą baigę absolventai.

Sugiedota Amerikos ir Lietu-’ 
vos himnai. Mokyklos vedėjai 
J. Širka paprašė minutės atsisto
jimu pagerbti prieš metus mi
rusį šios mokyklos inspektorių 
Joną Bagdoną.

Leonas, Rudaitytė Indrė, Saba
liauskaitė Dalia, Saulytė Lina, 
Stukailė Rita, Tamulionytė Rū
ta, Tusksnis Edvardas, Vaičiu
lytė Liana, Valaitytė Julija, Va
siliauskas Erikas, Zabarauskaitė 
Ieva ir Žiliūtė Neirta. i

Absolventai: Rita Stukaitė, 
Nelda Žiliūtė, Alvydė Eitutytė ir 
birikas Vasiliauskas pasakė su 
šia mokykla atsisveikinimo kal
beles. Jie labai gražiai atsiliepė 
apie mokyklos vedėją ir moky
tojus. Patys prižadėjo likti ge
nais lietuviais ir dirbti dėl Lie
tuvos išlaisvinimd.’ I

Mokytojos Kučienė ir Bindo-1 
kienė palinkėjo absolventams

Šiais metais išleistas gražiai' sėkmės gyvenime ir prašė įstoti 
iliustruotas ir mokinių rašiniais i Lituanistikos Institutą, 
užpildytas metraštis, kuris pa-1 
vadintas “Ratilai’'. Mokytojos —- 
Bindokienė ir Plačienė papasa
kojo šio metraščio atsiradimo ir 
išleidimo vargus bei rūpesčius.: puokšteles, o vedėjui dar ir kny- 
Mokiniai — D. Polikaitytė, Rj padovanojo. J
Penčyla ir R. Eringis paskaitė-'} Sveikino vysk. V. Brizgys, ra-j 
savo kūrinius, tilpusius metraš-li Imdamas baigusius šią mokyklą i 
tvje. šio metraščio' mecenatai!* ^ūti drąsiais lietuviais ir gerais — Juozas Skcmbskas, Cicero, 
aukotojai a.a. Jono Bagdono at-IĮ Aanerikos piliečiais. Kun. A. Tra- III., visuomenės veikėjas, taip 
jb w w ■» * • * A 1 . r - - — *
vydienė, Vytauto Didžiojo šau-į 
lių rinktinė ir dr. Jonas, Jonė ir 
Rasa Valaičiai. J

Mokyklos vedėjui ir mokyto
jams dalyvaujant, įteikiama pa-i 
žymėjimai baigusiems mokyklą; 
mokiniams: Bagdonui Pauliui. 
Bakaitytei Dainai, Chiapetttai 1 
Ričardui, Gaižučiui Sauliui,} 
Gražiui Jonui, Gruodžiui Pau-j ūsorius J. Račkauskas ir švie-i

Į sceną buvo iškviesti mokyk
los vedėjai ir mokytojai. "Moki
niai savo mokytojus pagerbė, - 
prisegdami prie krūtinės gėlių » 
nimKt-nlnc vnJoini rtar ir Vrtv. •

Kristijono Dcnelaičio mokyklos vaidintojai.

mininiui, vra: Aleksandra Bui-'» kis pareiškė, kad Donelaičio sau- pat ALTos ir VLIKo narys, įtei-.
lė tešviečia ir šildo, ir prašė šią kė Naujienoms penkiasdešimt 
šviesą skleisti lietuvių tarpe ir (50) dolerių auką. Dėkui, 
visomis išgalėmis veikti, kad iri „ . v _V • - - I — Ponia Marija Yureck is

Marquette Parko, 1_______
krizės metu gausia auka parėmė 
Naujienų leidimą, šeštadienį ji 
lankėsi Naujienose. Dėkui už 
vizitą, malonius pokalbius, anks- 

i tyvą prenumeratos pratęsimą ir 
,. A . , . . . , t- už 825 auka.timo tarybds pirmininkas Kavo-,
linūas linkėjo absolventams ne-! — Dėkui Albinui Beniuliui iš 
sustoti tobulintis lietuvių kalbo-jGage Parko už vertingą bendra- 
je. Jis ragino juos įstoti į Litua- ■ darbiavimą, vizitą ir už 810 au- 
ristikos Institutą. i ką. Ta proga jis aplankė Nau-

Tėvų Komiteto pirmininkė Alė ; Penose .dirbančius ilgamečius 
Steponavičienė dėkojo mokyto- savo pažįstamus ,kurie jam dė- 

j kingi už dovanas. 
Į
- — Stasys Žakas, Washington,

mūsų broliai bei sesės išvystu ją' 
ir taptų laisvais. Gen. konsule 
Juzė Daužvardienė džiaugėsi, 
kad mes dar neskęstame tarp 
amerikiečių ir ragino jungtis j 
Lietuvos laisvintojų vietas. Pro-

liui, Gruodžiui Robertui, Izokai- 
čiui Viktorui, Keraitytei Lisai, 
Kereliui Albertui, Kirvaičiui Ed
vardui, Lauciui Dariui, Lipiniui 
Pauliui, Mackevičiūte' Audrytei 
Noreikiui Petrui, Palioniui Vy
tui, Pranskevičiui Edžiui, Rač
kauskui Jonui, Rubaitei Ritai, jams, Tėvų Komiteto' nariams, j 
Sasnauskui Jonui, Šilui Dariui, tėvams ir lankantiems mokyklą 
šliažaitei Linai, "" 
Daivai ir Ulevičiui Juozui.
visį mokiniai gavo ir po knygą

Namai, tam* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

. Namai, tam* — Pardavhmrt 
REAL ESTATE FOR SALI į

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZA NAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cerinak Road Chicago, DI, TeL Virginia 7-7741

sakydama jas vieneriems me
tams. Malonu ją vėl matyti skai
tytojų sąrašuose.

— Dr. Ksavera Žilinskienė, 
buvusi Lietusių Skaučių veikė
ja ir Vyr. skautininke, gy v. Day
tona Beach, Fla., laikinai išvy
ko į Woodbury, Conn.

— Dėkui Pauliui Paviloniui iš 
Oak Lawn, Ill., už ankstyvą pre
numeratos pratęsimą ir už pen-

finansinės -ki^ dolerių auką’

Jūrų šaulių kuopa, Lietuvos Vy
čių organizacija ir R. Lietuvių 
Bendruomenės organizacija. Visi 
mieli tautiečiai ir jų organiza- 

: cijos kviečiami pamaldose ir mi
nėjime gausiai dahwauti. Ruo
šia Chicagos Lietuvių Taryba.

— Stasys Vanagūnas, Balfo! šeimoms' 
apskrities valdybos vicepirmi-!, MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
ninkas ir Pensininkų draugijos Į Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 
pirmininkas, organizuoja spe- duoti- Neaukšta kaina, 
dalius autobusus į Jonynų so
dybą birželio 22 d., kur "įvyks; 
kasmetinė Balfo gegužinė. No-

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS. • VALDYMAS 

• NOTAiRIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORAN.Į.S su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

} • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-iėos ir 
I Maplewood. Labai tinka giminingoms

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai «r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tai. 927-3559

— Rita Cibaitė, Karen Kulpai-' kasmetinė Balfo gegužinė. No
tė ir Janeta Paiciūtė priklauso pintieji autobusais važiuoti pra- 
Bogan aukštesniosios mokyklos šomi iš anksto pranešti skyriaus

i valdybai arba į Balfo centrą tel.
776-7582. St. Vanagūnas praei-- 

‘ tais metais suorganizavo kelis I 
autobusus. Tikimasi, kad ir šį
met nemažai atsiras autobusais

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

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

garbės senjorų grupei.

— Vytas Briedis ir David Sa 
kalys iš St. Rita aukšt. mokyk
los gavo' geriausių Amerikoje 
laikraštėlių redaktorių pažymė
jimus. Pažymėjimai 
50 geriausių aukšt. 
laikraštėlių redaktoriams.

—William Rimkus bai<>ė Fen-|Tar0‘ C“d Saturday
sriek aukšt mokykla Oak Parke.111 t0 ? “ '
Jis gavo National Merit ir Hn-,S^°OR 17/>|
nois stipendijas, buvo garbės 
mokinys, priklausė garbės mo

pajine- T .
duodami vazlu0JanciŲ- Reikia registruo- 
mokyklų tis iš ankst0-

— Horoscopes' or Astrologica

Tamulaitytei vaikams. Pastebėjo, kad Chica- pa., be raginimo pratęsdamas
Juozui, šie gos lietuvių “sostinėje” šr^no-1 prenumeratą, savd gerus linkė-

,-r- kykla yra lietuvybės tviijfpvė. jjmus atlydėjo 85 auka. Alber- kiniu draugijoms ir vra laimė- 
o geriausiai baigusieji — dar pc Mokyklos direktorius Julius) [šit- (tas palaitis iš Philadelphijos at- jęs daugel įkonkursų/

1 ka padėkojo svečiams, spaudai, siuntė 84, o S. J. Alescikas iš St.
_ _  J.. _ _ • _ __ . •

S

NEIGHBORHOOD 
. realty GiKXJP 

U.S.A?

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita. . .. ,

FETINGIS CONSTRUCTION ž 
7152 So. Kedzie Avenue 

TeL 776-8505 '

STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 

.925-8392. Professional Member j nuomoti ar apdrausti savo muo- 
•»___ • T3-J-C __ 4___ V-jJ U—

pagyrimo lapą. ]
Lietuves generalinė konsule tėvams ir Tėvų koniitėtupį už Petersburg, Fla., atsiuntė $2 už; 

Juzė Daužvardienė, dalyvaujant | apsilankymą, ( - - - -
mokyklos vedėjui ir mokyto- kyklą absolventams linkėjo likti, 
jams, įteikė aukštesniąją mo 
kyklą baigusiems pažymėjimus. 
Nemažam skaičiui baigusių pen
ketukais — pagyrimo lapai ir pc 
dvi knygas. Šias knygas padova
nojo Lietuvos Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius.

Šįmet Aukštesniąją Lituanis 
tikos mokyklą baigė šie moki
niai: Antanaitytė Gailė, Antanai
tytė. Indrė, Bagdonas Raimon
das, Bartuškaitė Rita, Bartašiū- 
lė Giedrė, Bielskytė Ramona 
Černiauskaitė Laima, Chiapetta 
Lisą, Darni jonaitytė Silvija. 
Germanas Vidas, Gerulis And
rius, Kazlauskai, Algis, Kiliūtė 
Gina, Kirvelaitis Andrius. Kir- 
velaitis Vytenis, Kisieliūtė Dalia 
Kučėnas Rimas, Kulytė Rūta. 
Lietuvninkaitę Žibutė, Matonis 
Linas, Pabedinskas Arūnas, Pa
vilionis Darius, Penčyla Romas, 
Polikaitytė Dalia, Pociūtė Vida,

— Baisiojo birželio minėjime, 
I kuris’ įvyks birželio 15- d. šv. M; 
1 Marijos Gimimo parapijos baž- 

gerais lietuviais ir neduoti jokių' — Ponia Ona Orlovienė, North'nyčioj e ir salėje, sutiko.su savo 
“atostogų” lietuviu kalbai. j Hollywood, Cal., Lietuvos šau-, vėliavomis dalyvauti: Amerikos 

j lių Sąjungos Tremtyje veikėja, Legiono Don Varnas ir Dariaus- 
Meninč dalis

o baigusiems mo- kalendorių. Dėkui visiems.

A. T V ERAS■ r - t:
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublIc 7-1941

American Federation of Astro j savybę Chicagoje ar bet kur 
Į Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų jstaigą.

Mes visuomet pasiruošę: 
jums patarnautu 

Mes priklausome MLS- 
ir turime kompiuterį. \

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

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

'dgers. (Pr.)

STEBUKLINGAS ATGIMI
MAS Iš NAUJO

Jėzus tarė: “Iš tiesų, iš tiesų 
sakau tąu, jei kas nėra užgimęs 

ipo ilgesnės pertraukos vėl tapo Girėno postai, Vytauto Didžiojo į iš naujo, tas negali matyti Die-
Tautini šoki “Noriu miego” Naujienų prenumeratore, užsi- šaulių rinktinė, Gen. Daukanto 

pašoko VI skyriaus mokiniai,' 1 1 1 1 ■ ..." -1 ~ '
“Žiogelius” — VII kl. mokiniai e»JŲVe^—i^een^tfMeei

ir “Suktutę” — VIII kl. moki-1 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ f
niai. Mokyklos dainą “Su moks
lu į rytojų”, muz. Jono Zdaniaus 
dainavo visi kartu.- ii 2603 W«»t Stth St, Chicago, HL 6062) > TeL WA F-27§7

Meninės dalies programą pa- ’ ------ ------------—:— -------x_t_
ruošė mokytojai: Rūta Končie-M 
nė, Vida Kazlauskaitė, Audra j .

MARIJA NOREIERidi

MAISTAS B EUROPOS SANDtLIŲ

kas. Akordeonistai: Ina Končių-,~~ 
tė, Arūnas Polikaitis ir Viktoras T**’ 
Puodžiūnas. Visą programą pra- «, 
vedė mokytoja Danutė Puodžiū- 
nienė. Tautiniai šokiai buvo at- Į č) 
likti tikrai pasigėrėtinai. Mokyk-' j 
lą lanko 260 mokinių. Dauguma | 
atvežama iš priemiesčių. Sėk-’ J 
mės visiems. Stasys Juškėnas | 9

Cosmos Parcels Express Corp. . <
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 8-2737

vo karalystės”. Jono 3:3.

Pasiklausykite šios ypatingos 
temos šiandien per “Gerąją Nau
jieną Lietuviams” 8:45 vai. va
kare radijo banga 1490 AM per 
“Lietuvos Aidus”.

Šį penktadieni per Sophie Bar- 
rus radiją 4:23 vai .popiet išgir
site: “Pirmasis tėvas”. Parašy
kite pareikalaudami knygelės 
“Kaip atgimti iš naujo”. Prisiu
sime dovanai.

Lithuanian Ministries
P. O. Box 321
Oak Lawn, Ill. 60454

DĖMESIO! i V

Skubiai parduodama mūrinė 7 kam
barių rezidencija, labai gerame sto
vyje, Naujas šildymas, garažas. Prie 
70-tos ir Maplewood. Tiktai $37,500. 
Skambinkite . i .

VAINA REAL ESTATE

Tel. 925-6565

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia '

Siuntiniai | Lietuvą Į 
ir kitus kaštus j

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. Į
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980’, 

------ /

M. i I M X U S
Notary Public * 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, ąimlniv 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zipelis, Agent - 
3208/j W. 95th St. ' 
Everg. Park, Ill.

GERA DARBO PROGA 
GERAM LIETUVIUI

Chicagos Lietuvių Tautinėms j 
kapinėms reikalingas užveizzla- f 
manager, nes dabartinis (esa
mas) užveizda Stanley Kasias 
greitu laiku išeina į pensiją. Pa
geidaujame lietuvio, gerai mo
kančio anglų kalbą ir rašybą, 
taipgi šiek tiek susipažinusio1 \ 
su knygvedyste. Darbas pasto
vus ir geras atlyginimas.

Dėl smulkesnių informacijų 1 
teiraukitės pas Stanley Kasią,1) 
Lithuanian National Cemetery, 
8201 So. Kean Ave., Justice, 
IL 60158. Tel.: (312) 458-0638.

222 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNOB 40601 
Phooet V&ghla 7-7747

DOVESi Hon.Tut.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Conpostaded
Quarterly 

OUR SAVINGS .
CERTIFICATES 

EARN UP TO ’8%

Juozo šmotelio

<1

i CHICAGO l» ill. Tuesday June 10t 19SQ~
r w.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikli Derbinlnkv Ir Derbininkiy

konai jau tai vykdo, puoselėda
mi frontininkų ir pseudopoliti- 
kierių, o ne daugumos katalikų 
idealus bei idėjas.

K. Petrokaitis

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

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

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

Chicago, m. 60629
TELEPHONE SOLICITING

TOP DOLLAR
Our phone people earn top dollar. 
Salary plus bonus. No selling, just 
making appt’s, for our representative. 
Flexible hours. Friendly confines.

Call Mr. Jay — 966-2050 X
DENTURE WEARERS
j A major 

advancement ’ _

CUSHION GRIP 
.DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė ar- 

fanizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, 'gelbsti ir kitiems, kurie tuo< 
* ■ i darbus dirba. _ . <

SLA —Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gili ' < 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. ______

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

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

SLA — kuopŲ vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus. Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai f SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001 

707 W. 30th 8t.
ToL (1111 MS-2HR

State Farm Fxe and Casualty Conran.

INSUR.O

ADVOKATŲ. DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000PASSBOOK 

SAVINGS... 
the best way to

see us for 
UQfAt financing 

AT OUR 10W RATB

Mutual FedWal 
Savings and loan

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

r Tuo reikalu jums ghli daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 

J paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’’ 

F išleista knyga su legališkomis 
J; formomis.

Knyga su formomis gauna
mi 1739 South Halsted St., Chica- 
? ma Naujienų administracijoje, 
J i go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
2: įdomi 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:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629Jvnicago, iu ovozv

I Knygos kaina — 5 doleriai.

sutiko.su



