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AFGANISTANIEČIAI NUTRAUKĖ SUSISIE
KIMU SU KABULO APYLINKĖMIS

SOVIETŲ ARTILERIJA IR AVIACIJA DEGINA
■ ■ ; ■ VISAS AFGANISTANO SOSTINĖS APYLINKES

NEW DELHI, Indiją. “ 
Kabulo ateinančios žinios sako, 
kąd Sovietų aviacija ir artileri-i 
ja-pradėjo deginti ir griauti Ka
bulo apylinkėse esančius kaimus 
ir miestelius. Iš kovos lauko at
einančios žinios sako, kad ru
sams pavyko užmušti, apie tūks
tantį gyventojų.

Iš diplomatinių šaltinių atei
nančios žinios sako, kad dalis 
musulmonų pasiryžusių mestis 
kovon, jau nutraukė-Sovietų ka-

— Iš J tartis su musulmonais, bet jam! 
nepavykd. ’ Jis patarė Sovietų 
agentams palikti afganistanie
čius ramybėje ir leisti pačiai 
vyriausybei susitarti. Kabule, 
pačioje prezidentūroje, Tarakį 
nužudė buvęs policijos vadas H. 
Amin ir pats pasiskelbė prezi
dentu ir ryžosi tartis su musui-j 
monais. Kalbos baigdavosi tuo, j 
kad Sovietų agentai privalo iš-Į 
sikraustyti iš Afganistano. Už; 
bandymą tartis su musulmonais, j 
prezidentas H. Amin rusų bu
vo nušautas.

Iš Kabulo atvažiavusieji tvir
tina, kad iš Bamiyano ir Par- 
wano provincijų suvažiavo apie 
20,000 afganistaniečių. Jie yra 
pasiruošę kirsti kelis smūgius 
rusams. Sęstinėje Sovietų ka
riai nekreipia dėmesio į afganis-

ir vakarine Kabulo dalimi. Ke
liai išsprogdinti, Sovietų auto
mobiliai ir šarvuočiai tais keliais 
negali naudotis, jie užversti. Jau 
apie tūkstantis gerai ginkluotų 
afganistaniečių pasiekė Kabulo 
apylinkes ir veržiasi į .miestą. 
Afganistaniečiai; planuoja užimti 
tarplautįBj aerodromą. Puoli, tankai už-

' iššliaužė į šiaui-ę ir bando užimti lma strafcgintus
kalnų pozicijas. - .

Afganistaniečiams pavyko nu
mušti didelj Sovietų karo lėktu
vą. Aakardar a srityje, 18 mylių 

. nuo' Kabulo; Rusų> tankai įsiver-1 
žė į kelias .kalnų .pozicijas, bet;- -_ . ^3^
jiems sunku palaikyti^susisieki- naalūiiĮs^rniaųi&į^^v.afbiat«& 
mą. Tankai neturi gazolino.. kad .tie.gįnkląi.yra_<^gški.

NEW DELHI, Indija. — So- laba^ rĄsąi buvo sutrukę J00 
vietų karo jėgos naujais atvilk- niodOTiių fahki^ IJabar^ie jau 
tais tankais pradėjo supti visus Į Šliaužia į Kabirldišrjfį. Jeigu mų- 
strateginius Afganistano sosti- sulmonai-bėndys įsistiprinti Ka- 
nės punktus ' ' ; ‘ bule, tai rusai pradės -sprendžįa-

Sovietų šnipai patyrė, kad Af- ma ™ūši- -Dabartiniu ruetu ru- 
ganistano J-kariai, apsišarvavę sai nenorėtų .^rųrino mūšio.. ; 
naujausiais Sovietų ginklais, . 
rengiasi duoti rusams sm.ąrkiėu- 
sią smūgį visoje Kabulo- srityje. 
Rusų aviacija- ir tankai, pir
miausia užėmė Kabūlo tarptau
tinį aerodromą Ir Kabulo radijo 
sfotį. Stotį saugojusieji Sovietų 
smogikų pirmiausia buvo už
pulti, keli nušauti, o likusieji 
nuginkluoti ir per miestą Sovie
tų karių ..pavesti, kad gyvento
jai matytų apie rusų laimėji
mus. Afganistano prezidentas 
H. Amin taip pat buvo suimtas

Prezidentas Carteris Miami ir Seattle miestuose pasakė 
rinkimines kalbas, bet minia jį triukšmingai sutiko.

mą. Tankai neturi gazolino
NEW DELHI, Indija. —

strateginius Afganistano sosti
nės punktus.
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punktus. 13 mylių nuo Kabulo 
yra didokas skaičius musulmo
nų, ginkluotų sovietiniais gink
lais. ' . , ...

,u

kad tie ginklai, yra raiški.^Ia

KALBAMA APIE NAUJĄ 
PERVERSMĄ BOLIVIJOJ ■■

Bolivijos karinė vadovybė po 
nevykusio ir nepavykusio per
versmo paskelbė karo stovį,'kol 
iš' krašto nebus atšauktas JAV 
ambasadorius Marvin Weids- 
man, kaltinamas už kišimąsi 
į Bolivijos vidaus reikalus. Taip 

•_ pat reikalauja atidėti vieniems
metams birželio 29 d. rinkimus.

Krašte eina gandar ėpįe. ruo-
ir’išvežtas už miesto. Afganis-|šiam? nauj* Pe^rsm^-
tano karo jėgos liko’ be vado ir 
negavo kovos įsakymo. Afganis
taniečiai dabar nori duoti ru
sams !

— Irako atstovas siūlė suva
žiavusiems naftos gamintojams 

" i pakelti kaina iki $32 už naftos sams smarkesni smūgi. Jie pla-Jr . ■
nuoja tą smūgį kirsti pačiame j statin§- 
Kabule ir jo apylinkėse, kur yra "
Sovietų karinė vadovybė ir Bab- 
rako Karinate ’ naiiaji sudaryta 
vyriausybė.

AFGANISTANIEČIAI TURI 
RUSIŠKŲ GINKLŲ

Savo laiku Nuf Tarakis bandė

Sekretorius Muskie Izraelio 
valdžios atstovams padarė 
labai rimtą įspėjimą, jeigu 
jie dar.’ toliau vilkins Arti-

* mųjų Rytą taiką. »*<’

i t KALENDORĖLIS

Birželio 11: Rozelina, Barna
bas, Aluona, Vaiva, Dainius.

•? Saulė trik* 5:15, leidžiasi 8:25.

.. Pras briTputi šiltesnis.

venimą. Rusijoje dar ji ir dabar 
tebevyksta su visais žiaurumais,

IRANO REVOLIUCINIAI' TEISMAI 
NEĮSILEIDŽIA GYNYBOS ADVOKATŲ
^WVOLIUCIJA JAU PRAEITYJE, BET ŽMONĖS 

DAR KANKINAMI IR ŽUDOMI 
' -v. : x

L TEHERANAS, Iranas. — Ne- į rusų revoliuciją ne tik savo 
nuilst|uit grasinimams, kad žiaurumais, bet■ ir tęstinumu, 
amjprikiečiai Įkaitai bus teisiami Paprastai revoliucijos greit pra- 
už/šnipinėj imą ir už nusikalti- eina ■ ir grįžtama į normalų gy- 
mus, padarytus Irano liaudžiai, 
Irano prezidentas Abolhassan*
Banį Sadr pareiškė, kad tie teis-į ypatingai revoliucijos naujai ąp- 
mai pakenktų visai dabartinei 
revoliucinei bei mahometoniš- 
kai teismų sistemai. “Jei mes 
juos teistume pagal buvusio re
žimo papročius, mes nesupran
tame, kokion situacijon mes pa
tektume. .. Jei jie būtų teisiami 
atviruose teismuose ir naudotųsi 
privilegija turėti advokatą, tai 
kiti keltų klausimus, kodėl jie 
tokios galimybės neturi“, — pa
reiškė jis Ettelat laikraštyje. 
Toliau pareiškime sakoma: “Jei 
įkaitai būtų teisiami ir nebūtų 
įrodymų, kad jie yra šnipai, : ... 11 • _  - V J • 1 • •

SEKR. MUSKIE ĮSPĖJO 
IZRAELIO VADUS

WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės sekretorius E. Muskie la
bai rimtai įspėjo Izraelio vadus > 
siekti taikos Artimuose Rytuo-1 
se. Ypatingai rimtas įspėjimas 
buvo taikomas.dėl naujų Izrae
lio kolonijų steigimo kairiajame 
Jordano upės krante.

Jau praeitą savaitę prezidento 
Carterio laiškas buvo pasiųstas1 
Egipto prezidentui ir Izraelio 
premjerui:- Egipto prezidentas 
Sadatas buvo pranešęs Izraelio 
vyriausybei, kad jis nevyksiąs į 
jokius pasitarimus, kol Izraelio 
vyriausybė nepanaikins parla
mento nutarimo, Jeruzalę pada
riusio Izraelio sostine. Jeruzalę: 
izraelitai pagrobė karo metu. 
Pagal visas taisykles, Jeruzalės 
likims privalo būti aptartas ir 
nutartas taikos derybų metu. 
Izraelio nutarimas Jeruzalę pa
skelbti Izraelio sostine nurodo 
taikos komisijai, kad Jeruzalės 
klausimą spręs ne taikos atsto
vai, o Izraelio parlamentas.

Sekretorius Muskie labai ašt
riai-. išmetinėjo: Beginui už .tokį 
savavaliavimą. Jis patarė tuojau 
pradėti taikos pokalbius ir klau 
simą greičiau spręsti, kad tarp
tautiniai reikalai vėl nepakenk
tų Artimųjų Rytų taikai. Afga
nistano ir Irano klausimai gąli 
smarkiai pakenkti siekiamai Iz
raelio bei Jordanijos taikai ’

— Ohio teisėjas James T. Bar- 
■ butd turi aiškintis teisme už ky
šiu ėmimą ir už santvkius su 
teisiamomis moterimis.

imtuose ar Sovietų Įtakon pate
kusiuose kraštuose, pvz., Afga
nistane.

Antradienį Teherane buvo su
šaudyti 16 asmenų, laikomų ka
lėjimuose. Jų tarpe buvo You
sef Sobhani, vedėjas Zamzam 
bendrovės, gaminančios Pepsi
Cola pagal amerikiečių stilių ir 
receptus. Kiti buvo kaltinami 
būdingais revoliucionierių kalti
nimais: sabotažu, kontrrevoliu- 
cija, nemoraliu elgesiu, žudynė
mis ir panašiais dalykais. Kai 
kurie prieš nužudant buvo kan-

— Pietų Kalifornijoje žemės 
drebėjimas sukrėtė pietini pa 
kraštį. žemės drebėjimas jautėsi 
ir Arizonos valstijoje'.

mes būtume klausiami, kodėl jie/jęjnam, Teherano radijas pra
buvo laikomi nelaisvėje septy- negė, kad buvęs saugumo polici
nis mėnesius. Bet gi jų likimą jos tarnautojas, prieš nužudant
turėtų spręsti parlamentas.

Irano- revoliucija yra panaši 500 kirčių.
Evin kalėjime, buvo nuplaktas

ŠLUTAS PRISIPAŽINO NIEKO 
NEGIRDĖJAS APIE VLIKĄ

kitų organizacijų atžvilgiu. Ke
tino.

Po to perskaitė ALTos minė
jimą 40 metų Tėvynės pavergi
mo Šv. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar
quette Parke. Šv. Mišias atna
šaus vysk. V. Brizgys, pamoks
lą pasakys kan. V. Zakarauskas. 
Minėjimas bus parapijos salėje. 
(Kitas ALTos ruošiamas minė
jimas bus Cicero ir Evangelikų 
parapijoj.) Čia dalyvaus patrio
tinės organizacijc’s su vėliavo
mis, kels aikštėje vėliavas.

Mūsų kankiniai beveik buvo 
išmušti iš pusiausvyros, šlutas 
kitą sekmadienį tęs pranešimą 

•apie Sibirą ir iškentėtą gyveni
mą, kurį sukūrė komunizmas, 
pavergęs ištisas tautas, valsty
bes. K. E.

P.S.: šlutas pareiškė, kad apie 
VLIKą jis nieko nežinąs, todėl 
ir prašęs VLIKo atstovus visiems 
per jo valandėlę paaiškinti. Vie
nas klausytojas jam pasakė: 
—Jeigu apie VLIKą nieko neži
nai, tai sužinok. VLIKas per 40 
metų vadovauja lietuvių laisvės

Š.m. birželio 8 d. 8 vai. vak.•.ir būtų atkreipę dėmesio. Neiš- 
šluto radijo valandėlės svečiai kentęs vienas, tautietis prikišo 
buvo K.-Avižienis, ištremtas į Laukaičiui, kad patriotinės or- 
Sibirą 1941 metais,.^r J. Juod- ganizacijos per metų metus da- 
valkis — 1945 m. ■’•>< Įlyvauja organizuotai Pavergtų

Juodu nupasakojo sunkias tautų savaitėj. Esą, siūliau tau
tinę vėliavėlę, jie ir tos nepirkę.

Dar kitas padarė Siutui prie
kaištą, kad savo laiku jis ragi
nęs važiuoti į okup. Lietuvą ir (kovai, o pats nieko apie VLIKą 
informuoti tėvynainius, kaip nežinai. Jaunimo centre vykd 
mes gyvename. Bandė nuginti, dr. Bobelio konferencija, buvo 
Kilo beveik erzelis. Nei iš šio, apie 60 žmonių, bet pats, būda- 
nei iš to, prikišo mūsų veiks-, mas pas jėzuitus, konferenci j on 
niams. Stipriai reagavo adv. St j neužėjai. Jeigu nežinai, tai ne-

fremfinių gyvenime? bei darbo 
sąlygas, badą ir kovą su mih'jo- 
nais blakių Sibiro taigose..

Tuoj įsiterpė K. Laukaitis su 
savo ilgiausiu pranešimu apie 
40 metų-tremties minėjimą. Ra
gino važiuoti- 7 valandą į kar
dinolo Cody katedrą pasimelsti 
(Ten Mišių nebus).-Girdi, iš- 
siuntėmemet 40 klebonų primr-- Skorubskas. Dar viena ponia pą-j kalbėk, o jeigu nori kalbėti, 
nimirs.- -žinoma, jei kardinolas darė Siutui-pastabą,-kad jis būtų! tai pirma sužinoki' 
J^Ctxh- būtų pasiuntęs, tai.galinucfsaikesnis mūsų veiksrrių trį■< • .•; ■- 'i . _

HELMUT SCHMIDT PASIŪLĖ TREJŲ .
METU PLANA TAIKAI SIEKTI f v f K

BIRŽELIO PABAIGOJE KANCLERIS BUS MASKVOJE, 
APTARS GALIMYBES EUROPOS TAIKAI

OPEC MINISTERIŲ 
KONFERENCIJA

ALŽYRAS (UPI). — Naftą 
eksportuojančių kraštų organi
zacijos 13 ministerių konferen
cijoje pasireiškė priešingos nuo
monės, kurios neduoda vilčių 
suvienodinti eksportuojamų de
galų kainas. Kaip ir praeitais 
metais OPEC konferencijoje, 
įvykusioje Venecueloje, ministe- 
nai pasidalino į dvi grupes — 
.įuosaikiųjų ir vanagų, norinčių 
labai aukštu kainu.

Didžiausias naftos ekspo’rte
eis Saudi Arabija dabar už naf
tos statinaitę gauna $28. Jos naf
tos ministeris šeichas Ahmed j

Helmut Schmidt I

ESENAS, Vokietija. — Vokie
tijos kancleris Helmut Schmidt, 

Žaki Yamani nesutinka kelti $2: pradėdamas šių metų rinkiminę 
už naftos statinaitę, gi buvo kampaniją, pranešė klausyto- 
svarstoma pakelti net iki $32.. jams, kad jis birželio pabaigoje 
Irano naftos ministeris Ali. Ąk- Ą’yks. į Maskvą ir tarsis įvairiais 
bar Moinfar tai laiko .per žema 
kaina ir siūlo kelti iki $35. Brar 
giausią kainą už eks]x>rtuojam 
naftą gauna Alžyras — ne 
>38.21 už statinaitę.

Taip pat yra pasireiškę didel 
Skirtumai'dėl naftds bei degah 
produkcijos sumažinimo.

Europos taikos reikalais-. Vckie- 
jos kancleris pasiūlė Sovietų 
ląjungai paruošti trejų metų 
usiginklavimo planą, bet pats 
Jrežnevas minėtą planą atme- 
;s. Jeigu Sovietų Sąjunga ir 
Zakarų Europa ruošis taikai^tai 
as pasieks, bet jeigu visą laiką 
uošis karui, tai karas ir ateis.
Kancleris žino, kad politiniai 

o priešai šią idėją kritikuos, bet 
is, nuvykęs į Rusiją, dar kartą 
)andys įtikinti Brežnevą ir ki- 
us Sovietų vadus, kad visiems 
.eikia ruoštis taikai. Brežnevas 
ritaip galvoja. Jis bijo, kad per 
rejus metus Vokietija nepasi- 
uoštų karui, o Sovietų pajėgu- 
ias susilpnėtų.

Visoje Vokietijoje parlamento 
inkimai vyks spalio 5 dieną, 
lelmut Schmidt praeitą pirma- 
lienj pasakė svarbią kalbą _Ese- 
io pramonės darbininkams. Jis 
:ino, kad šie rinkimai turės di
lelės įtakos ne tik pačiai Vokie- 
ijai, bet ir pasauliui. Kancleris 
ikisi rinkimus laimėti. Daliar- 
iniu metu Vokietija gana ge- 
iau ekonomiškai tvarkosi, negu 

1 u’to’s Europos valstybės. Pats 
I ancleris yra ekonomistas, jis 

laug prisidėjęs prie vokiečių 
i erbūvio. Vokietija yra išmokė- 
| usi dideles sumas užsieniui, 
j >et tuo pačiu metu Vokietija yra 
j >astačiusi ant stiprių pagrindų 

avo pramonę. Vokiečiai ne tik 
>ašalino karo melo laužą, bet jie 
r šiandien pajėgė karo metu iš
siautą kraštą atstatyti. Vyriau
sybė ir parlamentas įvedė gerą 
socialinę apdrauda, sudarė sąly
gas šeimo’ms namus pasistatyti, 
jašalino bado šmėklą ir įvedė 
vairius pagerinimus.
Vokietijos k o n servatoriams 

lepatiko kanclerio taikos plsa- 
las, bet krašto gyventojams jis 
latiko. Bavarijoje socialdemo- 

žingsnio. Kelios bonkos prakirte j tratai pravedė daugiausia atsto- 
autobusė langus, bet viduje į Zų Kancleris mano, kad ir šian- 
esantiems jauniems vyrams ža j |jen jo skelbiamas planas Tas 
los nepadarė.

MEKSIKOJE DRE
BĖJO ŽEMĖ

MEXICALI, Meksika. — Mek 
sikos policija paskelbė, kad sek 
madienį Mexicali apylinkėje bv 
vo žemės drebėjimas. Sugriauti 
bei apgriauta apie 100 namų, d 
asmenys užmušti, virš 100 sv 
teistų, kurių 30 gydomi ligoni 
nėse. Nuostoliai dar neapskai 
čiuoti.

Drebėjimo melu pradėjo veil 
ti Mexicali kalnuose užgesę? 
Cerro Prieto ugnikalnis. Žemė: 
drebėjimas taip pat buvo jau 
čiamas pietų Kalifornijoje i 
Arizonoje. Jį jautė apie 60-90 se 
kundžių Los Angeles, Santa Mo 
nica ir San Diego gyventojai.

BUTELIAIS PATAIKĖ 
CARTERIO MAŠINON

MIAMI, Fla. — Prezidentą 
Carteris rado reikalo pirmadie 
nio vakare pasakyti kalbą Mis 
mi biznieriams. Jam bevažiuc 
j ant į mitingo' salę, kelios tus 
čios alaus bonkos buvo numes 
tos į jo mašiną. Viena bonk 
įtaikė į prezidento automobili, 
stogelį, o kitos bonkos pataika 
į dviejų autobusų langus. Prezi 
denio mašiną lydėjo’ Miami po 
licija, bet ji nenorėjo veltis 
prezidentu pasipiktinusių juo 
džių minių ir surasti bonkų me 
tikus. Dviejuose autobusuose va 
žiavo grupė prezidento sargų 
Jie būtų galėję iššokti iš auto 
busų ir bandyti sulaikyti bonki 
sviedikus, bet ir jie nesiėmė ši<
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į. >ritarimo. Kancleris iš anksto 
įpie paruoštą planą buvo infor
mavęs prezidentą Carterį, kuris 
patarė siekti taikos, bet taip pat 
neapleisti kraštu gynybos.Klausytoja*

• i— Italijos krikšč. demokratu 
partija pirmadienį vykusiuose 
rinkimuose, stipriai pasirodė.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dteto RIMAS NERJMAVIČIUS

“Tėviškės Žiburiu” 21 uumery Be visa ko, sužinojau įdomų da- 
aprašomas teks dalykėlis:

— Ju Dirgėlaitė A. Kustai pa
sakojo: “Kai sužinojom apie ke
lionę, vos ne konkursas kilo — 
kam važiuoti teks laimė!..Jai 
ta kelic'nė jau buvo antroji, nes 
sū ękskursija buvo atvykusi 
prieš porą metų: “Dabar dar la-| 
biau traukė. Ir įdomiau buvo — 
šiaip ar taip, gilinau pažintį su 
gražiu kraštu. Mes apie Lietuvą 
šiek tiek mokėmės gimnazijoje 
bet kokia ji šiandien — nežino
me, vis seni laikai minimi.. .” 
Čia ji, žinoma, turi galvoje ne 
priklausomos Lietuvos laikus ir, 
galimas dalykas, Lietuvos isto
riją. j gia...”

Toliau J. Dirgėlaitė porina: | Tokia jungtimi J. Dirgėlaitė, 
“Buvome vidurinėse mokykld-ij matyt, laiko sovietinio sukirpi- 

se Vilniuje ir Druskininkuose, mo politines dainas.

lyką — jūsų moksleiviai, gabūs! 
vienai ar kitai sričiai, po pamokų i 
gali užsiiminėti mokyklose įvai
riuose būreliuose. Kažkas pana
šaus yra ir pas mus, bet ten kai
nuoja pinigą.. .”

Didžiausią įspūdį J. Dirgėlai- 
tei padarė kompartiją ir Leniną 
garbinančios politinės dainos:

“Ir dar vienas įsiminęs susiti
kimas su vienmečiu politinių 
dainų atlikėju Simu Babravičiu
mi. Tas vakaras Vilniuje, Meni
ninkų rūmuose, bene pats gra
žiausias — kaip smagiai visi 
kartu dainavome. Brangus daly
kas turėti tai, kas žmones jun-

MINIATIŪROS
IŠ NATŪROS

Prigūžėjo,
Prisirinko:
Deglų, žilų ir šatenių,
Kad net kartais nemalonu
Kepuraitę
Verst j šoną.

Gaspadoriai
Ir dūdoriai
Hot Springs parke atsiganė,
Ir teplidriai, ir pelenė —
Lipdė senį
Besmegenį

damiesi į mylimą mergaitę, pa- 
•enka gražiausius žodžius, cha
rakteringus visos tautos pomė-

0 tas senis 
Besmegenis,
Jei neremsi jo idėjas,
Net, bobinčiui nepajusi, , 
Kai suburbini
Jis tau nosį...

Mums šiandieną
Ne naujiena,
Turim nuosavų vandalų, 

, -Meldžias^inųšąs į krūtinę.
Ir... padangas 
Tau subado.

— Kinietis kreipiasi į savo my 
limąją: Tu mano arbatos žiede 
Ii.

— Turkas: O tu, Mahometo 
rojau-

— Prancūzas: Tu mano minkš 
toji katyte.

— Lenkas: Mano mylimoji.
— Ispanas: Tu mano apelsi

nas.
— Anglas: Mano numylėta 

panele.
— Izraelitas: Tu mieliausias 

svogūnas su krienais.
— Indijonas: Tu .mano širdies 

kirminėli.
— Vokietis: Mano mieloji lė 

lyte.
— Italas: Mano išminties Ve

zuvijau.
— Amerikietis: Tu mano šim

to doleriu banknotas. Žinoma v

Nekalbėk tiesos...

Dėdokss, pifUis, iš
sitiesė lovoj pasilsėti. Mažutė 
Magdutė, tai pamačius, sušuko:

— Vot dabar tai jau būsime 
turtingi!

— Kodėl? — paklausė nuste
bintas dėdukas*

— Mamyte sakė: kuomęt dė-Į 
dė kojas išties, paveldėsjme joj

Pakeliui į tėviškę W

— Tėve, ar tu atsimeni Ųe- žmogui bausmėms net iki ketu
rių gentkareių už turėjimą pa-

s

klonioti ii? išvengti bausmių? Ar

HiiJįJl

linau iš Švento Rašto. Dabar- jie: 
yra įaugę mąno atmintyje, kaip,

— Atsimenu, Maiki. Būčių ne.; veikslo, ne įo,_ o kito dievo. Tai 
fvas, nę tas, kas esu, jei neat- į baisus pavydas! Žemaičių die-

užtars, apgins?
Nežnau, Maiki. Pasiteirauk

siminčia Tuos prisakymus mą-Ivąs. Praamžius už tokį dalyką 
ne išmokė mamutė Guibūueuęniekad niekam, negrumojo. 
kada buvau ves penkių metų.
Aš dar juos patinau ir paįiksr Į prarado karalystę ir žemaičius.

Į; — Sakyk Tėve, ar galima pa-

į? Žinojo ko ji verkia

žmona:*— O, tu manęs jau 
nebemyli, nes nė nepaklausi, ko 
aš verkiu!

Vyras: — Mano brangioji, da
bar neturiu pinigų, taigi ir ne
noriu klausti, ko tu verki.

—*Koks niekšas Stasys! Jis 
skleidžia apie mane melagingas 
žinias!

— Tai būk jam dėkinga, kad 
jis apie tave neskleidžia teisin
gų žinių, o pati žinai, kas tuo 
met būtų!

- s

L..

Sr i

Plagijuotą
Dedikata
Pateikia lituanistas
Ir prieš parko visą kliką 
Jis nulenkia
Savo

keitė. '
Ką lietuviai sako? Aš nenoriu 

kartoti, nes Įsimylėjusiems ne- 
I pasakyti žodžiai yra brangiausi. 
J Siga Pašilytė

MONTESSORI MOKYKLOJE
plikę. Kapelionas aiškino vaikams 

apie krikštą ir klausė guvų Vin
cuką:

— Pasakyk, keli dalykai reika 
lingi krikštui?

— Trys, kunigėli, — drąsiai 
atsakė Vincukas.

— Negerai atsakei, nes reika- 
r lingi tik du: švęstas vanduo ir 

druska.
— O ne! Visų pirma reikalin

gas kūdikis, kurį krikština.
♦ * ♦

MYLINTI ŽMONA
I

— Mano mieloji! Kai aš numir 
siu, tu netekėk už kito, nes man 
->us negerai, kai judu numirsite 
;r su juo ateisite pas mane į 
dangų, — sakė mirštantis vyras. 
Žmona jį ramino:

— Dėl to tu visai nebijok! Aš 
ištekėsiu už tokio girtuoklio ir 
nedorėlio, kuris numiręs tikrai 
eis Į pragarą, o aš ateisiu pas ta-

Visų tautų kavalieriai, kreip- ve į dangų. ■

ir skystą, 
ir blankią:

Skaito, šypsos, deklamuoja 
Ir į publiką dėbčioja 
Ko ji snaudžia, 
O ne ploja...

O ta liaudis,
Kai nubunda,
Ima juoko jai pagunda.
Kas jai buvo dedikuo'ta, 
Plaka žvilgsniais 
Kaip su šluota.

Ih-ieteliukų
Ir baliukų
Turim nemažą grupelę, 
Skiauturėlės net pamėlę 
Nuo to tyro 
Skystimėlio.

Nors

e Daugelis vyrų dažniau pra
randa savo galvą, negu nusiima 
nuo jos skrybėlę. Didelėmis gal
vomis asmenys nepasižymi pro
tingumu, tik įrodo dėsnį, kad 
gamta tuštumų nemėgsta.

• Laidotuvių procesijoj kars 
tą vežantis vairuotojas būną pats 
geriausias, nes jam niekas nepa
taria, kaip reikia vairuoti,

—•-Mergaitė jums prisipažįsta 
kad ji jus myli iki pat širdies 
dugno, bet viršuj visudmet laiko 
rezervavusi vietą. Ne veltui sa
koms, kad meilė yra širdies liga

• Sakoma, kad aukštais kul
nimis batukus išrado moteris 
pabučiuota ne į lūpas, bet į 
kaktą.

O Višta ir kiti paukščiai at
lieka produk tingiausią darbą, 
.les jie nieko neveikia, žmonės 
valgo ir mėgsta vištos kiauši- 
liūs, kadangi ji, juos padėjusi 
tuojau garsina.

• Pastebėta, kad modernūs 
vaikai nesislepia už motinos si
jono'. Tą pat daro, ir motinos.

• Malonu girdėti, kad maga
ryčių Vyr. pilstytojas Don Idio
tas išėjo iš ligoninės ir jau be 
veik yra sveikas. Jis atsiuntė 
Pavasario poezijos posmelį:

Jūs sakot, aš buvau garsus

Dievę, žūtų mano atmintis. Tuo
met su prisakymais dingtų ų 
žmoniškumas.

— Iš tiesų, Tėve, tu labai stip 
riai tiki. Sakyk: kas išdrukuota 
apie prisakymus Šventam Rašr 
te?

— Anie, su. manim nekalba Tė 
ve.

— Tai pastudijuok Reinkar- 
nacinė Veda Žinyčia”. žinyčio- 
je pasakyta: "Nuo amžių, kai 
tik žmogus atsistojo ant dviejų 
kojų, jis pradėjo jausti antgamti 

i nę jėga ir kurti sau atitinkamus 
■ dievus”.>

— Tai reiškia, kad Maižėšius

— Tie patys prisakymai, Mai
ki, tik daugiau, pašakyta ir kitaip 
suredaguota. Ten nurodyta ap
linkybės, kuriose Dievas tuos 
prisakymus davė Maižešiui. Tai 
buvę prie Amono upės, Ermon 
pakalnėje, neilgai trukus po iš-F sukūrė sau pavydų dievą, 
vedimo žydų iš Egipto. Maiže-į 
sius savo penktoje knygoje, penk 
tame skyriuje rašo:

— Mūsų Viešpats Dievas, ug
nies gobtuvu apsiaustas, pasiro
dė ant kalno ir tarė:

Aš esmi Viešpats tavo Dievas, 
kurs tave išvedė iš Egipto že
mės, iš namų šlužmos.

Tu neturėk kitų dievų šalia 
manės.

— Gali taip sakyti, Maiki.

Nepamenu. Juokaujate, tur 
[būt.

Aš tiek turėjau svarbesnių 
[darbų.

Paikoms mintims galvoj 
[nebuvo vietos

S. PaŠHytė

Tu nedaryk sau tų dievų abro- 
zo, nei jokio paveikslo viršui- 
danguje, nei žemai ant žemės, 
nei vandenyje po žeme.

Tu neturi aniems dievams pa- 
siklonioti, nei jiems šlužyti, nes. 
aš esmi Viešpatas tavo Dievas. 
Už pasikloniojimą aniems aš su
pyksiu ir bausiu tave ir tavo 
vaikus per tris, o gal keturias s 
generacijas; bet aš galiu susimy
lėti ant tų, kurie mane mylės.

Tu neturi neprosnai (be pras
mės) minėti vardą mano.

Subatos dieną turi švęsti ir 
už šventą laikyti, nes toji diena 
yra septintoji Viešpaties, tavo 
Dievo, diena- Ir neleisk dirbti 
tavo sūnui, nei dukrai, nei ber
nui, nei slūginei, nei tavo jau
čiui. nei asilui, nei visiems tavo 
galvijams, nei ateiviui, pasiro
džiusiam tavo vartuose.

Tu turi gerbti savo tėvą ir 
motiną.

Neužmušk.
Neperženk vinčiavonystės.
Nevok.
Neliūdyk neteisingai prieš ar

timą ąavo. ,

.Negeisk savo artimo moters, 
lenorčk savo arsimo ūkio, dir
vos, berno, slūgines, jaučių, asi- 
hį nei viso to, kas yra jo.
Tokie yra prisakymai padik- 

hibti ’ palies Dievo ir užrašyti 
Maižėsiaus. rif ?1.-

Ar tai citata iš švento Ras 
hį Tėve? ,, .

Būsimas diplomatas

Jonukas: — Tėte, ar tu 
nori saldainių?

Tėvas: — Ne, jau nebenoriu.
Jonukas: — Dabar tu, tėte, už

duok man tolų pat klausimą.
* *

Geriau būti daktaru

Vienas kurpius metė savo’ 
amatą ir pasiskelbė daktaru. Jis 
taip aiškinosi: “Būdamas kur
pium, jei pagadinu žmogui ba
tus, tai jis neima ir aš turn 
pats nešioti, o būdamas dakta 
ru, jei žmogų ir pagadinsiu, ta 
jis man savęs, vistik neprimes’ 

* * *
žvėryne

Sargas: “čia, mano ponai, yra 
gyvatė boa constrictor, ji pus
ryčiams suryja po visą aviną. 

[Prašom tamsta, ponas, prie jo's 
'arti neiti!”

dar

ŠIRVOKAS, 228 psL, kaina $2.75, gaunama Nanjieno«J
(Tęsinys) ’

Pagaliau pradėjo daugėti tų velnių ir jau nebebu
vo kur besisukti. Tada Petras sėdi ir snaudžia. Velniai 
įsileido bėgioti, šokinėti. Tarytum netyčia viens prabėg
damas su udega užkerta Petrui per galvą, kits peršok
damas su kojom užkabina. Petras nebeišturejo ic.suri- į 
ko: “Ko jūs čia dabar trankotės kaip pragare? Kad su- i 
ėjot, pasišnekėkit ir eikit sau!”

Ale kas duos: velniai nesiliauja. Pradėjo kabinėtis, 
trintis, laižyti Petrui burną. Petras įsiuto, atsistojo, su- 
griebė savo kirvį... Tąsyk užgiedojo gaidys ir viskas iš
nyko. Ramiau išsimiegojo, pasilsėjo Petras.

Antrą naktį subėgo, sulėkė visokių žvėrių ir baisy- • 
bių. Vienos turėjo daug galvų, kitos be galvų, trečiųjų 
akys kaip ugnies liepsnos, čia vėl kitos tokius didelius 
nasrus vartė, kad lengvai galėjo praryti jį su visais dra
bužiais ir su klumpėmis. Visos tos baisybės dūko, puldi
nėjo. Toks smarkus triukšmas ir bildesys kilo, kaip di
džiausios perkūnijos metu, tarytum dangus ir žemė griū
te sugrius. Kur tik pasisuka, vis baisybės priešais.: čia pik- . 
ti vilkai iškišę dantis lenda, čia bjauriausios gyvatės, šliu
žai ir visokie driežlai aplinkui vyniojasi, čia vėl meška 
sniaukrodama sudraskyti puola.

Petras laiko rankoj rožančių ir šapina poterius. Štai 
išmušė dvyliktą. Kūlverčiais išpoškėjo baisybės, net jau
jos langelį išbogino.

Petras apsigalvojo ir nutarė: “Verčiau eisiu ir pasi
duosiu, negu tos biaurybės čia mane kankins. Ko gero, 
gali dar užlamdyti. Nežūva kiti, rasi ir aš iškentėsiu.”

Rytą atsisveikino su namiškiais ir pasidavė dešimti
ninkui. Tasai nusivedė į dvarą pas kazokus. Tuojau iš
tiesė jį nuogą ant lupamojo suolo ir ėmė Šlajuoti nagąi- 

| komis, kad net kraujais pasmirdo. Baugiai dejavo, rudens 
vėjų plakamos likusios be papuošalų medžių šakos, klai
kiai kranksėjo alkanos varnos, verkė ir draskėsi Verutė, 
Leokadija, pažvelgdamos pro didingų rūmų langus, mo
tina kaip piaunama bliovė, tėvas braukė stambias aša
ras, — vienas tik Petras kietai sukando dantis ir kentėjo 
be garso. Jis.-meldėsi į Dievąir visus, šventuosius^, .many
damas, kad jau tikrai teks; atsisveikinti ^' dūšią? ;

Atrišo leisgyvį ir liepė apsivilkti. Šito nebeįstengė.. 
jis padaryti, teko tiems patiems..budeliams.tai atlikai.? 
Tuojau uždėjo ant kojų geležinius pančius. Nutempė" į 
rūsį, baudžiauninkų kalėjimą, ir uždarė.

Po kelių dienų nugabeno į apskrities miestą. Čia jau 
gerokas būrys buvo surinktas panašių vyrų. Sustatė juos 
po keturis, surakino grandinėmis. Apsupo raiti kazokai, 
subliovė iškėlę nagaikas ir — sužvangėjo, sulingavo ge
dulinga eisena.

Sunkiai, iš lėto slinko vora į rytus. Pakeliui prisidė
davo vis naujų ir naujų vyrų, nematytais keistais veidais 
ir nesuprantama kalba šnekančių.

Kelis kartus pasikeitė kazokų konvojus, o vora vis 
taip pat nuobodžiai, neatlaidžiai buvo stumiama į rytus. 
Ji slinko ir slinko. Kazokai iš nuobodumo ar šalčio suimti 
šuoliais pasileisdavo aplinkui, užlėkdavo su arkliais ant 
žmonių,, pačaižydavo nagaikomis. Ypačiai jie mėgdavo 
pasigauti pavargusius, atsiliekančius.

Purvas ir klampynės ant kelių pavirto gruodu. .’Dau
giau vartė ir vargino kojas. Sibiro šalčiai skubėjo prie
šais. Sniegas pelenais dulkino, kartais drabliais tėškė už 
kaklo, į veidą, o vora vis tebebuvo pakeliui. Visai nusi
varę vyrai pasiekė Volgą. Upė kaip marios — nei krantų, 
nei galo. Visur pajuodavęs, slibinų sketeromis pasišiau
šęs vanduo.

Plaustais persikėlė per Volgą ir pametė bet kokį ryšį 
su gyvuoju pasauliu. Visur balta, lygu ir klaikiai tuščia. 
Per dienų dienas nei .gyvo žmogaus, nei jokio žvėrelio. 
Tik staugia ir dūksta sniego pūgos, lyg velniai čia ra-* 
gamas jodytų. . (Bus daugiau).

i

špiegaą

Mano mylimoji
* ♦

p— Taip. Maiki — žodis Žodin. 
) Pasirodo, kad Viešpats Die
vą*'febai pavydus! Niekur ne* 
girdėjau kito dievo grūmojimo

Panašaus grakštumo spdrtininkus galės matyti Tarptautinių varžybų ir 
Laisvės olimpiados žiūrovai, nes sąmoningi sportininkai ir turistai 

nevažiuoja j Maskvos olimpiadą.
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LIETUVOS PRIEŠAI DARBUOJASI
c. -- •' j- -L - -

(Tęsinys) atstovauti tariamą kuršių kalbą
bet tik su nedideliais nukrypi 
mals atstoVauja latvių kalbą 
alfabetas su žodžių konst r ūkei j: 
yra latviški ir t.t. ir t.t. ’ '

Čia tenka pasakyti, kad nėr? 
jokių patikimų istorinių šalti

i , - nių, kurie paremtų atskiros kurpnsimena ne tik lenkų jų uz- ’ -
grobtas žemes, bet paliečia sava
naudiškai ir lietuvių žemes ir Lt 
Yra susidariusios net komisijos 
kurios renka tam tikslui doku
mentuotą medžiagą ir leidžia 
atskarus leidinius, kaip antai — 
“Schriftenreihe Nordost-Archiv” 
ir Leidžiami sufabrikuoti is- 
tpriški žemėlapiai bei atlasai sa
vo imperialistiniams siekiams.

Dėl rašinid apimties čia noris 
paliesti patį jautriausią lietu
viams fragmentą, tai būtent — 
Lietuvos pajūrį, ypač žemaičius 
bei jų kraštą, nes stengiamasi 
įrodyti; kad šio krašto autoch
tonai buvo nelietuviai, naudoda 
mi'K. Būgosj A. Salio ir kitų bū 
gininkų tvirtinimus bei prieitas 
klaidingas išvadas, o kad šie 
tvirtinimai būtų svaresni, kar
tais prikergiamas K. Būgai. 
“Doktor” titulas, nors visiems 
žinoma, kad K. Būga daktare 
laipsnio nutūrėjo.
fKąip jau buvd minėta, jie 

stengiasi Lietuvos pajūrį bei že
maičius sukuršihti, o pačius kur
šius, padaryti atskira'tauta arba 
jilbš sulatrinti ir pan. . Gi mūsų' 
K. Būga su'A; Saliu, talkinin
kaudami svetimiesiems, visą 
Lietuvos pajūrį nuo.Nemuno su- 
kuršind net ligi Dubysos (dau- 
giaū apie sukuršinimą V. žemai
čio “Lietuvių etninių sienų klau
simais”,; 1971 m.),.

\Pav., 1977 m. U. Camen iš
leido Berlyne -dviejų ąpvokietė- 
jusių Neringos latvių, būtent,- 
P.įKwąuka ir R. Pietsch suda
rytą keleto tūkstančių žodžių ta
riamą “Kurisches Woerter- 
buch”i Tačiau jei kas yra dau
giau susipažinęs su latvių kal
bą ,tas nesunkiai galės prieiti iš
vados, kad “šis žodynas” negali

Kas daugiau seka Vdkietijos 
radijo bangomis teikiamas ži
nias bei pasisakymus, ar jų 
spaudą, tas galės pastebėti jų 
“Drang nąch Osten” užmačias, 
nors tai daroma gana tyliai. Jie

šių tautos buvimą ir taip pa 
nėra jokių kalbinių paminklų 
kurie bylotu apie atskirą kuršii 
kalbą.

O jėi ir yra prirašyta aipie at
skiras kuršių, žemgalių (žiega 
lių)j sėlių (salių) tautas, tai tii 
yra fantastiški išvedžiojimai po 
litiniais tikslais, kad nusilpni 
nūs bei suskaldžius lietuvių tau 
tą pagal seną romėnų politika 
dėsnį: ‘ Devide et impera”. Jie 
tegalėjo sudaryti tik atskiras gi 
mines bei kiltis, nes kuršiai 
žemgaliai (žiemgaliai) ir sėliai 
gyveno labai mažose teritorijo
se, kurių vienus nuo kitų net i 
neskyrė jokios gamtinės kliu-į 
tys, kaip didesnės upės ar kai-! 
nai; tokiu būdu jie negalėjo su-j 
daryti atskiras tautas • su atski- > . 
romis kalbomis, čia tenka pri-{ ( 
siminti, kad K. Būga, A. Salys , 
ir kiti būgininkai, pasiremdami 
R; Trautmann ir kitų panger- 
manistų su jokiais istoriniais šal 
tiniais nepagrįstais išvedžioji
mais bei prielaidomis, savo fan
tastiniais išvedžiojimais atski
ras lietuvių kiltis (pagal sveti-

Kalifornijos pakraščiuose

pavadinti kursi ir pas lietuvius 
atsirado “kuršiai” pavadinimas. 
Jau senovės indų epo Ramayana 
(IV, 44) autorius, rašydamas 
apie laimingą šiaurės kraštą, 117 
eil. pažymi: “Už kurių (kurai) 
šiaurėj randasi okeanas”. Gi se
novės indų protėvynė buvo lie
tuvių rytinių galindų žemėj prie 
Maskvos (plačiai išdėstyta J. 
Venclovos” Apie senovės indus 
ir jų giminystę su lietuviais”, 
1975 m-). Apie 875 m. Rimber- 
tus (Vita A. Anskarii) rašo Co-

A. RIMVYDAS

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

muosius jie vadino baltais)' pra-j Saksus Gramaticus (Historia
dėjo skaldyti nuo bendro lietu
vių kamieno jau prieš Kristaus 
gadynę, padarydami jas atskiro-

Danica, apie 1200 m.) vadina 
juos Curetes, Curi, Livonijos kro 
nika (apie 1226 m.) — Curones,

mis tautomis, tuo padėdami prie- j curiart<jįa, vėlesniuose šaltiniuo- 
šams silpninti lietuvių tautą, kas Į 
prieštarauja istoriniams šalti- į 
niams. Pvz, romėnų Tacitus kai J 
ba tik apie “Aestyorum gentes”, j 
t. y. rytų gimines, o ne apie ats-1 
kiras tautas ir t. t. Tat paminė- į 
sime nors trumpai, ką sako ob
jektyvūs istoriniai šaltiniai bei 
bešališki istorikai apie kuršius 
bei žemaičius.

• Atrodo', kad jų tikras vardas 
buvo kurai, tik vėliau jie buvo-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

■ ę ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati 
nimo vajaus talką!

Prenumeratog pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
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 Naujimas kaip dovanu nayrt . , kuris
yra naujas skaitytojas. Priede - . doL '
Pavardė ir vardas _________ ... ___________________
Adresas ---------------- - ---------------------------------------------

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą fa 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL
Pavardė ir vardas —------ ------------------------------------------------
Adresas -- ----------------- ■ -----------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa* 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas____ —_—i------- ;--------------------------------------------------

laskvoje ar-Lępipgrade tarai*” slopinti- patriotinius jaus 
do, Basanavičiaus, Būgos, net 
r Kapsuko gatvių. Tai rodo, ką 
eiškia komunistų praktikoje gyventomis nuotaikomis 
Tautų lygybė”, “broliška mei- <

(Tęsiays)

Taikos sutartį su-Rusija (1920) džiais: “Kad palaužtų Lietuvos 
“privertė” pasirašyti “Kauno darbo žmonių visuotinį pasiprie- 
įgulos kareivių sukilimas, liau- šinimą, buržuaziniai nacionalis- 
dies revoliucinis judėjimas”, tai veikdami pagal klasinius in-
(111 p.). Ruržuazinė valdžia, teresus ir vykdydami Amerikos 
švietimu nesirūpinusi, tik “dar- ir Anglijos imperalistų bei Ro

mos popiežiaus kosmopolitinius i so

se — Kuriant, Kurland, Kurže-
'. Rusų metraščiai vadina 

Kors, o prancūžai-Corres.
Pati žodžio kilmė nėra išaiš

kinta. Galimas dalykas, kad jis 
paeina nuo žodžio kurti, kūren
ti, nes senovės lietuviai kūreno 
amžiną ugnį .ir javus augindavo 
išdeginto miško vietoj (plg. A. 
Gwagninni, Z. Kroniki Sarma- 
cyj), Juo labiau, jog slavų kal
boj kors reiškė “lydimas”, o gal 
ir nuo to, kad šiame krašte au-1 Sįeįė “tarybinės” istorijo's rašy- 
go nuskurdę medžiai (čekų kai- mo rekordą kad ir šitokiais žo- 
boj krs-nuskurdęs medis).

Apie kuru bei kuršių gyventą 
sritį bešališki istorikai' taip by
loja: 1 prof. V. Danilovič (Oček 
istorii Polockoj zemli, 112 p.): 
“Pusiasalyj tarp Baltijos jūros ir 
Rygos įlankos gyveno lietuvių 
padermė kurai bei kuršiai, žino
mi Vakarų metraščiuose Curo
nes vardu”, 2 /prof. dr. V. An- 
tonovič (Očerk istorii Velikago 
Knjažestva Litovskago, 5 p.): 
‘Išsikišusiam pusiasalyj, tarp 
Baltijos jūros ir Rygos įlankos, 
buvo trečia lietuvių padermė, 
turinti savo vardą Korsi”.

Ir Flandrijos riteris Ghilbert 
de Lannoy (žiūr. prof. P. Kli
mas “Gh. de Lannoy in Medie
val Lithuania”, 1945 m.), kėliau 
damas 1413 m. iš Klaipėdos į 
Rygą, rado tarp Klaipėdos ir 
Liepojos (Live) lietuvišką že
maičių žemę (“le Strong de Le-

bininkai ir valstiečiai reikalavo,
kad valdžia steigtų pradines, vi- nurodymus, stengėsi skaldyti Į daug, 
dūrines ir aukštąsias mokyk- pačią lietuvių naciją. Tam tiks
las” (127). Tik rusams atėjus lui, be kita ko, jie visokiais bū-
Lietuvon, prasidėjęs tikras ro- dais žalojo lietuvių nacionalinę tinę padėtį. Yra pagrindo dary- 
jus. (Plačiau šis vadovėlis buvo kalbą, brukdami i ją nevartoja- ti išvadai, kad faktinoji padėtis 
aptartas “Darbininke” Nr. 37-38 mus pasenusius žodžius ir žodžių yra žymiai geresnė. Komunisti- 
ir “Naujienose” gegužės 28 —! formas bei sudarinėdami grioz- nimas ir dusinimas, atrodo, nėra 

j diskus naujus žodžius, vietoje sėkmingas. Tai išduoda nuolati-

mus, kurie komunistų vadinami 
“buržuaziniu nacionalizmu”, “at 
_ a . “pra
eities liekanomis ir pan. Kom- 

li” ir kiti gražūs šūkiai. Prak- parti jos sekretorius Niunka spe- 
tiškai tai reiškia, kad lietuvis’ 
nevisai lygus rusui Vilniuj ir 
Kaune, ir visai negali būti net 
lyginamas su rusu Maskvoje ar 
Leningrade.

LIETUVIŲ ATSPARUMAS

Apžvelgę šitokią visuotinę, 
sistemingc'r'S^ęprievartinę “sme
genų plo^niųp” praktiką, kūną 
Lietuvos khrąimistai vadina “po- 
litiniu-idedloginiu” auklėjimu, 
sustokime-ties to darbo rezulta- £ 
tais. . '

Dešimtame Lietuvos kompar
tijos suvažiavime šiais metais 
paskelbta,: kad ji šiuo metu tu
ri 38,372 narius ir 6,449 kandi-1 
datus, tad iš viso beveik 45 tūks 
tančius. Tai sudaro', maždaug 
1.7 procento visų Lietuvos gy-., 
ventojų. Kadangi kompartijoj, j Korespondentas piktinasi, kad 
kaip suvažiavime pranešta, be-1 studentai nemokėję aiškinti re- 
veik ketvirtadalį sudaro nelie^, 
tuviai, tai pačių lietuvių skai
čius sumažėja iki 1.2 procento. 
Tai' nedidelis'skaičius. Mokslei
vių tarpe pionerių, kaip skelbė 
“Komj. Tiesa” 1957 12/11, buvo 
151,770, o komjaunuolių moks
leivių 21,368, tad iš viso 179, 
138. Kadangi visose pradinėse tav0 rajOno Labardžių km. net 
bei vidurinėse mokyklose moks-, “buržuazijos valdymo metais gar 
leivių iš viso yra apie 431 tūks
tančiai, tad . komunistų organi
zuotas jaunimas arti pusės vi
so moksleivių skaičiaus. Tai jau

Tokia yra statistika, kuri ta
čiau nedaug ką pasako apie fak-

cialiame kompartijos centrinio 
komiteto posėdy apie ‘politinį-

(Komj. Tiesa. 1957 (12)11) ra
sė: “Šiame darbe (materialisti
nės ideologijos skelbime) daug 
galėtų nuveikti Politinių ir Mo--» 
kslinų žinių skleidimo draugija. 
Deja. Dūkšto-, Kupiški^ Prieku
lės ir eilėj kitų draugios sky
riai veikia silpnai, gyvjntojams 
maža paskaitų skaito gydytojai, 
agronomai... Švietimo Morganai, 
komjaunimo organizacijos silp- 
nai populiarina tokias .< knygas 
(antireliginio pobūdžiai moks
leivių tarpe. Neretai pasitaiko, 
kad tų knygų visai nėr^ mokyk
lų bibliotekose”. 1958 (5) 7 
“Komj. Tiesoj” (1957. 11. 19) ■ 
dentų diskusijos apie ’ religiją.

.ligijos- žalingumo. Esą, “jie ne
galėtų diskutuoti su pačia pa
prasčiausia tikinčia moterėle.” 
“Komj. Tiesoj” (1957) 11)19)
skundžiamasi, ' kad . “religiniai 
prietarai savaime nenyksta” ir 
patiekiamas pavyzdys, kur tie 
“prietarai” net stiprėja, štai Rie

sėjo kaip bedievių, laisvamanių 
kaimas”, o dabar jo septynmetė
je mokyklosje “silpnai auga 
komjaunimo eilės, mokiniai lan
ko bažnyčią”. (Bus daugiau)

ir
birežlio 3 d. Nr.)

Nėra, žinoma, ko per daug 
stebėtis, kad taip rašoma istori- mų žodžių. Jie taip pat tyčia ug- 
jos vadovėly, kai aukščiausias ir kurstė prieštaravimus kal- 
Ėietuvos istorijos autoritetas b°j tarp atskirų tarmių, stum- 
yra Juozas Žiugžda (buvęs lite- darni „lietuvių naciją į susiskal- 
ratūros ir kalbos mokytojas),.dymą •. 
kuris “Lietuvos kalbos gramati
koje — sintaksėje” (1954) pa-

bendrai; visoje tautoje vartoj a-1 nis komunistinėj spaudoj deja-

jos vadovėly, kai aukščiausias dė ir kurstė prieštaravimus kal-
vimas dėl essamos padėties, nuo
latinės kalbos ir pasiraginimai 
skleisti materialistinę pasaulė
žiūrą, kovoti su religiniais “prie-

Kam reikalinga barzda

— Kam užsiauginai barzdą?
— Kad žmonės galėtų mane 

nuo žmonos atskirti.

TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

taoen”). Mūsų objektyvus istori
kas prof. dr. dr. J. M at ūsas (Tau 
tos praeitis,. 1962, I t., 4 kng,) 
nurodė:
istorinius argumentus, kad Kre
tinga, Palanga ir Vakarinė Že
maitija 13 amž. buvusi kuršių 
gyvenama, griaute sugriauna 
past Kuršo vyskupas, kuris 
1420-UI-27 d. rašė: “Mūsų Kur
šo bažnyčia turi raštus arba ins
trumentus, pažyminčius, kaip 
toli josios vyskupija traukiasi į 
Žemaitiją, kuomet tas kraštas 
buvo nekrikščioniškas, bet kiek 
padaroma krikščionimis, tai 
priklauso Kuršo bažnyčios vys
kupijai (Liv. — Ėst. — und Kur 
landi sches Urkundenbuch, V, 
623)”. Patys kryžiuočių ordino 
aktai Lietuvišką pajūrį vadino 
“Littovische Seiten”.

(Bus daugiau)

Tai klasiškas melo pavyzdys. 
Po šitokių žodžių vargu .ir pats 
Žiugžda besugebės pikčiau iš
plūsti' “buržuazinius nacionalis
tus”. Iš tokių sakinių sudarytas 
visas jo . straipsnis apie kalbą. 
Sunku tikėti, kad šitaip negud
riai rdšyti būtų jį kas nors vef-

“Visus 'akministraciniai! tęs. Pats gi jo straipsnis yra ru-

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

• EtJPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

Atdara šiokiadieniais nuo 
9 vai ryto 3d 10 vaL vakaro. 

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

: Tek 476-2206
i.r_nr r

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psL Kaina 11.50.

Knygos bus Išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderi* 
L bus pasiųstas tokiu adresu:

i NAUJIENOS,
173, So. Halrted SL, Chkaco, HL

su kalbos garbinimo .litanija, 
kurioj rusų kalba visada vadi
nama “didžiąja rusų kalba”, pa
vyzdžiui: “Visos Tarybų Sąjun
gos tautos, tarp jų ir lietuvių 
tauta, • su meile ir atsidėjimu 
mokosi '.didžiosios, rusų kalbos”.

Belieka dar pastebėti, kaip ru
sų bei rusiškumd meilė skiepi
jama atskirose praktinio' gyve
nimo srityse/ siekiant slopinti 
savos tautos meilę. Pvz.,* žy
miausios gatvės, aikštės didžiau
siuose Lietuvos miestuose .(Vil
niuj, Kaune) pavadintos arba 
rusų komunistų, arba ir neko- 
munistų vardais. Čia graži para
lelė su carizmo praktika. Pavyz
džiui, Laisvės Alėja (Kaune) 
caro laikais buvo vadinama Ni-
kalojaus vardu, o užėjus rusams 
.— Stalino vardu.

Caro laikais Vilniuje stovėjo 
rusų Kotrynos ir Muravjovo pa
minklai, o dabar rusų Lenino ir 
Čemiakovskio paminklai ir t.t. 
Netrūksta dabar Lietuvoj ir Puš
kino, Gogolio, Gorkio ir kitų ru
sų rašytojų vardais pavadintų 
gatvių bei parkų. Tačiau nėra

. Helps Shrink 
Swelling Of •

( Hemorrhoidal 
i Tissues ** 
| caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many cases given 
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.

id yur hotter 
stuffed ub?
Get instant relief 
with BENZEDREX’ 

INHALER 
nasal decongestant

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, 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 duomenimis 
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 laikcftarpio 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 
vittfvardžių 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 apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir 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 Jašinskcf 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. Hals ted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

; — NAUJIENOS, CHICAGO'S, ILL. W^taMday, June 11,1980
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Amerikos lietuvių nuotaikos ryškėja
Jau nuo praeitų metų Amerikos lietuvių nuotaikos 

rykėja ir stiprėja. Jeigu keli metai buvo neaikūs, jautė
si pasimetimas ir vyravo neviltis, tai nuo praeitų metų 
grįžo prie taikos kelio. Lietuvių dauguma priėjo įsiti
kinimo, kad negalima leisti svieto perėjūnams tvarkyti 
lietuvių tautos reikalų. Savo reikalus privalo tvarkyti 
patys lietuviai. Kiekvienas turi savo idealus, dažnai la
bai skirtingus, bet visiems rūpi tie .patys svarbiausieji 
dalykai, todėl jiems pavyko rasti bendrą kalbą.

Visi atsimename, koks didelis pavojus buvo susi
daręs Amerikos Lietuvių Tarybai, Atrodė, kad į vidų 
įlindę “vienyto  j ai” taip buvo pasiruošę suniekinti ALTą, 
kad jo ir dvasios nebūtų likę. Šiandien tas pavojus jau 
nustumtas. į šalį. Jeigu nepavyko ALTos žmonių apval
dyti Algimanųi! Gečiui, tai neatrodo, kad Kutkui pa
vyks kas nors padaryti. Pasiryžimas pas jį gali būti la
bai didelis, bet visuomeninio darbo patirties pas jį nė
ra, tolerancijos dar mažiau, o logikos dar mažiau. Visi 
žinome, kad ALTą dar gali bandyti griauti iš vidaus, 
bet ALTos dauguma gudragalvius atidžiai seka ir ne-; 
elis jiems ardyti už Lietuvos laisvę kovojančios orga
nizacijos.

r * -

Visi prisimename Floridos VLIKo konferenciją. 
Floridon suvažiavo tokie politikai, kurie niekad VLIKo 
veikloje nedalyvavo, bet jau siūlė kabineto narius ir 
prezidentą iš žmonių, visai neturinčių prezidentinio 
pasiryžimo ir valios. Suvažiavusieji priėmė tokias rezo- 
liucijas, kad vadovybė nedrįso jų skelbti. Bet tos rezo
liucijos privertė lietuvius imtis žingsnių toms nesąmo
nėms baigti ir padėti užpečkin ne tik tokių rezoliucijų 
autorius, bet ir VLIKo “reikalų vedėjus”, kurie visai nu
gyveno VLIKą. Tie laikai daugiau nebegrįš. ' __ 
riausieji advokatai” nepasako pasitikėjimo vertų kalbų. 
Vliko pirmininku privalo būti žmogus, savo kalbos 
tekstą žinąs. Menkesnės vertės yra tas, kuris savo kalbos 
tekstan nesąmonių prirašo. . . .

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pralaimėjo svar
bias pozicijas ne tik JAV, bet ir Kanadoje ir Fronto Bi
čiuliam buvo duotas labai skaudus smūgis, kai Tautos 
Fondo Firavičius VLIKo konferencijoje pranešė, kad 
surinktos aukos bus .perduotos ne Nainio, Kam.anto ar 
Gečio kelionėms, bet Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

O tuo tarpu buhalteris prisiartino prie Kur- 
kulgio iš už nugaros, pasilenkė, ir šitaip patiki
mai jam kažką pasakė. Bet ir pasilenkė ir kal
bėjo lygiai taip, kaip reikėjo, kad visi suprastų, 
jog jis Kurkulgiui tarp kitko būtų pastebėjęs:

— Krupnikas šiandien neblogas, ar netiesa?...
Bet, čia melas! Visi judesiai, veido išraiška 

ir jo poza buvo skradžiai apgaulingi. Nes Kur- 
kulgis prie pat savo ausies išgirdo:

— Kurkulgi, namol...
Kurkulgis pernelyg buvo sujaudintas, kad 

būtų galėjęs suprasti šių žodžių tiksliąją reikšmę. 
Bet Stasiulis čia pat atsistojo:

r— Žinai, prieteliau, manau, mums metas pa
keisti orą. Ar netiesa?

— Tai kur mes dabar? — neryžtingai pa
klausė Kurkulgis, kai jie abu su Stasiųliu nusi: 
leido kupreliam į gatvę. , Ą

— Mes .turime pakalbėti. Aš noriu pasakyti... 
Palaukit, čia slidu. — Kalbėjo Stasiulis ir paėmęs 
Kurkdgi parankiui nusivedė prie netoliese sto

Komitetui.’ Tai parodė, kad ir Kanados lietuviai nę tik 
susigaudo, bet ryžosi imtis visiems lietuviams vienin- 
|go ir svarbaus darbo. Tai paprastas ir protingas žings
nis, už kurį kovojo Firavičius, susirinkimuose pajėgė 
kanadiečius įtikinti, o vėliau tą daugumos nutarimą 
pranešė VLIKo posėdin susirinkusiems atstovams. Fi-‘ 
ravičiaus tonas ir balsas susirinkusiems parodė, jog bu-! 
vo žengtas rimtas žingsnis.

Jau minėjome, kad Dr. Bobelio kelionė Į Pietų Ame
riką buvo dar vienas žingsnis vieninga konsolidacijos 
kriptimi. Nei vienam rimtam žmogui neatrodė, kad inž. 

i Bronius Nainys įtikins Venezuelos, Brazilijos ir Ar-' 
' gentines lietuvius eiti nelietuviška kryptimi. Jau nuo 
Toronto Dienų visa Fronto Bičiulių spauda tvirti
no, kad visa Pietų Amerika yra Bendruomenės pasto
gėje Pasigyrėlių redaguojamas Pasaulio Lietuvis tvir
tino, kad ne tik Pietų Amerikos, bet Europos ir Aus
tralijos lietuviai yra Bendruomenės globoje, kad šio, 
klausimo negalima kelti, nes jis jau aptartas ir nusprę-
stas. Amerikos lietuvių gyvenimas kitais keliais vystė- VL- BAKūnas
si, tai čio ALTa dar turėjo nemažos įtakos, bet ki
tose pasaulio valstybėse, įskaitant Pietų Ameriką, ne
gali būti jokios abejonės apie Fronto Bičiulių kontro-1 
liuojamą Lietuvių Bendruomenę. " *

Dr. Bobelio kelionė į Pietų Ameriką. įtikino ten! 
nuo šimtmečių pradžios gyvenančius vietinius lietuvius, 
kad negalima nerimta yalma juos patraukti. Galima se
nas liet, organizacijas apardyti, bet negalima šitokiais 
metodais rimto darbo dirbti. Svarbiausia, lietuviams 
negalima meluoti. Negalima VLIKo įsteigtą kultūros 
organizaciją veinu plunksnos pabraukimu padaryti 
polit. organizacija, kuri pradėtų vesti kovą prieš tą patį 

I VLIKą. Visi žinome, kad laikui bėgant vištytė išauga į 
vištą, bet niekas ennori tikėti, kad ryšininkas turės- tei
sę įsakinėti reikalus tvarkančiai organizacijai.

Pietų Amerikos lietuviai, patyrę gyvenimo tikro
vę, ryžosi baigti vaikų vaidynes ir prisidėti prie rim- 

' to darbo, kuris gali atnešti našius vaisius. Daug padėjo 
nutarimas pasinadoti keliais Helsinkio aktais. Dr. Bo
belio kelionė į Belgradą, Amerikos delegacijos primini
mas Sovietų delegatams, kad Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos įjungimas į Sovietų Sąjungą taikos -klausimo neiš
sprendė. 35 Europos valstybės, jų tarpe Amerika ir Ka
nada nori spręsti Europos taikos klausimus. Tuose pa-' 
sutarimuose rusai turi ..tik ,10 valstybių, kurios gali prie 
jų prisidėti. " ' : ’ ■:"fe ■

Dr. Bobelis priminė, kad Valstybės departamentas 
patarė VLIKui pasiruošti Madrido {konferencijai, 
nes Amerikos delegacija yra pasiryžusi kelti trijų Pa- 
baltijos valstybių laisvės ir nepriklausomybės klausi
mą, o VLIKas turės ginti Lietuvos pagrindines teises. 
Tuo tarpu dar nenuspręsta, kas atstovaus Lietuvą Ma
drido konferencijoje, VLIKas ar Baltijos valstybių ko
mitetas, bet pavergtų tautų komitetas bus atsiklaustas. 
•Jeigu VLIKas bus pakviestas vykti į Madridą, tai gali
mas daiktas, kad Dr. Kaziui Bobeliui teks vykti į Mad- 

“Ge į-rid° konferenciją. Jeigu bus prieita nuomonės, kad Į 
e i Madridą teks vykti Baltijos komitetui, tai gali būti 

pakviestas Dr. Kazys Šidlauskas. Pastarasis yra susi
pažinęs su pagrindiniais tarptautinės .teisės nuostatais 
ir labai gerai pažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
vergimo eigą.

Ne tik Dr. Bobelis, bet ir Dr. Šidlauskas dąugelį 
kartų yra liudiję Kongreso komitetams, arba yra susi
pažinę su pagrindiniais Helsinkio aktais, žino planuo-f-^

PASTABOS IŠ TOLO
Pristatytos Lietuvos žemėlapis, 

pagerbtas jo autorius
Nenoriu likti skolingu skaity

tojams su pažadu — parašyti 
apie J. Andriaus sudaryto ir De- 
venių Kultūros Fondo išleisto 
naujo Lietuvos žemėlapio pris
tatymą Los Angeles lietuviška
jai publikai, kuris Įvyko š. m. 
balandžio 27 d. šv. Kazimiero 
parapijos didžiojoje salėje. Ta 
pačia proga buvo pagerbtas ir 
milžiniško darbo į žemėlapio 
sudarymą įdėjęs pik. Itn. (taip 
pat savanoris-kūrėjas) kartogra 
fas Juozas Andrius — jo 80-ties 
metų amžiaus sukakties proga, 
nors ta, pastaroji proga buvo 
praė:usi kiek anksčiau, nes J. 
Andrius yra gimęs 1900 m. sau-

Minėjimo proga, gauta daug 
sveikinimų raštu: Lietuvos ats
tovo dr. Bačkio, gen. konsulo A. 
Simučio, gen. konsolės J. Daudž 
vardienės, gen. Konsulo J. Žmui 
džino (Kanadoje) ir daug kitų.

Trumpa meninė akademios 
• dalis paįvairino minėjimo pro- 

___ § gramą: buv. Lietuvos operos so- 
įĮ-'' | listė Vincė Jonuškaitė-Zaunie-

njs ramovėnas ir neeilinis sava- 
norįs-kūrėjąs.

Akademijai — jos programai 
— labai sklandžiai vadovavo 
ramovėnų skyriaus sekr. VI. Ši- 
moliūpas, kviesdamas sėenon 
visą eilę kalbėtojų — sveikinto
jų, bei pristatydamas meno'da
lies asmenybes.

Pirmiausiai žemėlapio reikš
mę apibūdino ir autorių pasvei
kino Lietuvos gen. garbės kon
sulas Vyt. Čekanauskas. Paskui 
sveikino Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijos pirmininkas 
Alg. GJąžė kuris .pasidžiaugė, 
taip pląčiai, šiame žemėlapyje,-

šio mėn. 1 d. Gal ir gerai, kad i apimtomis Prūsijos ribomis jose 
_.. —— —i—— sužymint, labai kruopščiai, lietų 

viškai-senprūsiškųs vie tovar- 
_<^iis. .Padėkos ir . pasitenkinimo 
pareiškė jr tuo pačių autorių pa
gerbę Amerikos Lietuvių Tąry- 
,bos skyriaus pir-kąs--'Feliksas 
Masaitis- Grąžų sveikinimo žo
dį pasakė ponia A. -Milienė — 
Birutiėčių vardu. Dipt, teisinin
kas Jonas Kutra kalbėjo apie 
žemėlapio mecenatą-leidėją ,De- 
venių Kultūros Fondą, kurio lė
šomis žemėlapis buvo išleistas, 
nes vienam, privačiam, asmeniui 
toki žemėlapį išleisti pareikala
vę perdaug asmeniškų lėšų ir 
tai vargiai kas būtų ėmęsis vie
nas leidėro atsakomybės. Ponia 
Alena Devenienė, Vilniečių 
Draugijos vardu, žemėlapio au
torių ryškiomis, žodžių, spalvo
mis apibraižė kaip “kaimyną”, 
mat Panevėžys yra netoli Deve- 
nių dvaro ir dėlto ji galėjusi su-

su amžiaus sukakties minėjijnu 
buvo palaukta ir suderinta su 
žemėlapio pristatymu, nes da- 

f bar minint -jo brandaus amžiaus 
sukaktį —: buvo proga visuome
nei patiekti J. Andriaus lietu
viško darbštumo ir patrijotizmo 
dokumentas — naujas Lietuvos 
žemėlapis.

Publikos prisirinko pilnutėlė 
parapijos salė, kas yra retas reiš 
kinys čia tokiais atvejais, ir tai 
kaip tik parodė žemėlapio pa
sirodymo aktualumą ir jo auto
riaus populiarumą. J. Andrius 
čia, mat, ilgą eilę metų .akty
viai dalyvavo kultūrinėje ir po
litinėje veikloje. Minėjmą-aka- 
demiją rengė Santa Monikos 
Lietuvių Klubas ir L. K. V. S- 
gos Ramovė skyrius — kurio J. 
Andrius yra pirmininku, o S- 
gos net garbės nariu kaip sava
noris-kūrėjas, padaręs pradinius j ntų dvaro ir aeno ji galėjusi su- 
žygius Lietuvos kariuomenės kaupti daug žinių netik ąpie J. 
organizavime Panevėžio srityje. Andriaus jaunystę (gimęs Pa- 
Taigi buvo pagerbtas neęili- nevėžyje), bet ir jo visokeriopą

nė-Leskaitienė įspūdingai padek 
lamavo Bernardo Brazdžionio 
šiam įvykiui dedikuotą eilėraštį 
“prie Vaidilos Valiūno3’. ’ Mūsų 
kolonijos pianistė-virtuoze Rai
monda Apeikytė savo lanks
čiais piršteliais lakstydama for- 
tepiono klavišais — publiką per 
kėlė, iš žodžių į muzikos garsų 
pasaulį — paskambindama Šo
peno “Revoliucinį etiudą”.

Po programos, kuri, turėčiau 
pasakyti kad buvo labai gerai 
suorganizuota — publika buvo 
pakviesta į apatinę salę — šam
pano stiklui su užkandėliais. Bu
vo progos pašnekučiuoti ir su 
žemėlapio autorium ir su akade
mijos programoęe dalyvavusiais 
kalbėtojais. Su žemėlapio auto
rium buvo kiek blogiau — jis 
buvo užimtas pasirašinėdamas 
autografus gana gausiai perkan
tiems jo žemėlapius. Parduota 
gana daug ir tai rodo publikos 
dėmesį tokiam leidiniui, nežiū
rint, kad kur kas didesnis žemė
lapis, daug anksčiau, buvo J. 
Andriaus sudarytas ir Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo Tary
bos išleistas lituanistinių mo
kyklų reikalams, šampaną ' šia 
proga “fundi j o” Santa Moniko
je gyvenantis ir gerą nuosavy- 
b(ų ' pardavimorpirkipao ir jų 
priežiūros biznį darantis Albinas 
Markevičius, kups nevieną kar- 

■ tą1 įsayo biznierišką ai^o.ritetą 
ir piniginę yra atidaręs lietuviš
kam reikaluL

Žemėlapio autorius ir 80-ties 
mėtų sukaktuvininkas savo pa
dėkos žodyje nusakė dar daug 
darbų, kurie turėtų būti atlikti 
lietuvių kartografijos srityje, 
bet jis daugiau nieko jau nesi- 

(Bus daugiau)

ITALIJOJE KOMUNISTAI 
PRALAIMI

ROMA, Italija. — Suskaičius 
Italijos sritinių rinkimų 99% 
paduotų balsų, komunistai pra
laimėjo apie 2% savo turėtų at
stovų. Tuo tarpu krikščionys de
mokratai laimėjo' 1.4%, o socia
listai — net 2.6%.

— Už aukso unciją antradienį 
mokėjo *625.

— Sakoma, kad respublikonu 
kandidatas prezidento pareigoms 

r.____c__ _______ ..._____ —r / — *---. ................................ . Ronald Reagan labai džiaugiasi
jamas svarstyti teisines problemas ir bet kuris gali bū- ri, kad jie ne tiktai teisingai liudys, bet ir kovos uz pa-- nesutikimais tarp prez. Carterio 
ti geras liudininkas Madrido konferencijoje. Esame tik- grindines pavergtų tautų ir jų žmonių teises. ir senatoriaus Edward Kennedy.

vinčio, net šaltyje mokančio snausti, pakumpusio 
ir pakumpusiu arkliu vežiko.

# * *
— Kurkulgi, tu, Simai, Simanėli, tu! Kur tu 

.dabar leki, juk tau kaip tik dabar namo, tiesiai 
namo reikia!. .. Kas tave nešą, kaip rudenį tą 
paklydusį jau geltoną klevo lapą neraliuotas vėjo 
verpetas? Tai kas, kad greta tavęs sėdi šaunus 
vyras — .Stasiulis, kurio draugystės gal daugelis 
pavydėtų. Bet ką jis sumanė? Iš viso, ką jis gal
voja? Visai neaišku. Ir dabar štai kažkas ir kažin 
kodėl negerai.. . Ot, negerai! — šitaip pats apie 
save ir pats su savim mintyse kalbėjosi šaltyje 
susigėžęs Kurkulgis, nesiryždamas net paklausti, 
kur jį veža ir kodėl veža?
V ' Jiems priėjus vežikas staiga sujudo, ėmė 
smarkiai čaižyti orą savo botagu, nes jis puikiai 
žinojo, kad botago jo arklys nė trupučio riebijo. 
Jis norėjo pavaizduoti, kad skuba patarnauti, ir 
vis darė liežuviu “ca-ca”...

; Ar turi su savim pinigų ? — nelauktai pa
klausė Kurkulgį Stasiulis ir čia pirmą kartą jam 
pasireiškė kažkaip nemaloniai. Kurkulgis dar ne
spėjo pintyse pasišiaušti, o Stasiulis prie jo pa
silenkė ir tarytum varžydamasis, nejaukus toks 
pasakė:

—. Matai... aš... pas mane nė cento. 0 mes 
turim pakalbėti. Reikia- gi-nuplauti tasridrumžles.

Ir mane persekioja mintis, kad aš... kad man 
kada nors nebus kuo sąskaitą užmokėti... Ir ta
da... — nebaigė Stasiulis ir keistai nutilo.

Kurkulgis tuojau buvo nugalėtas Stasiulio 
lipšnumo ir pasiskubino:

- •< — Turiu, manau, pakaks. — Ir pilnas užuo
jautos Stasiuliui žvilgterėjo į jo susimetusią, kaž
kokių jausmų ar jam nesuprantamų minčių vei
kiamą figūrą.

Kurkulgis ir Stasiulis atsidūrė pilnoje žmo
nių restorano salėje. Jaunų žydų orkestras jaut-I 
riai grojo visoje Europoje vienodai žinomas melo
dijas, o rangovai, valdininkai, kurių tarpe grei
čiausiai buvo ir koks nevykėlis — valdiškų pinigų

>* Ji k * ■* *’*"

eikvotojas, ir senojo miesto pirkliai manė, kad 
linksminas, jie gėrė degtinę ir valgė šnicelį su 
kiaušiniu. O .kuris galutinai jau buvo apkvaišęs 
mėgino viski su gazuotu vandeniu. Ir tai turėjo 
aplinką įtikinti, kad čia pasireiškia nepaprastai 
išlepintas skonis.

Virtuvės kvapas, tabako dūmai ir susirūpi
nusių žmonių prakaitas sudarė tvaikų mišinį. Sta
siulis čia bu^o. — žuvis savo vandenyje. Jį visi 
sveikino ir jią visiems šypsojos. Kurkulgis galu
tinai atsidūrėjStasiulio įnorių valdžioje. Stasiulis 
vis siekė stflttuko, yįs, kalbėjo ir vis nepatogio
mis temomisHKurkųlgiyi čia viskas buvo nauja. 
Ir jis akis kampu-*

tyje mažą skandaliuką kėlė kažin koks barzdotas 
menininkas ir botago lankstumo žurnalistas.

Publika mažoje, skersai ir įstrižai sustumtu 
staliukų iš visų pusių suspaustoje, aikštėje šoko 
— ritmingai siūbavo. O veidai Kurkulgiui atrodė 
lyg ilgai minkyti, pavargę. Kurkulgį nustebino 
nuo lubų kritusi įvairių spalvų šviesa. Aplinkui 
pasidarė tamsu, tik toji aikštelė, kaip virtuvės 
žaizdras, nepridengtas keptuvės akinamai tvis
kėjo. šiame žaizdre išniro balerina. Kur tik Kur- 

Įkulgis žvilgterėdavo, visur jį stebino nuogas kū
nas. Ji turėjo šiokį tokį kostiumą, bet Kurkulgiui 
taip ir liko neaišku, kas būtent, sudarė tą jos 
apdarą, šokėja tiesiog, kaip Kurkulgis manė, siu
to toje aikštėje. Ji taip šokinėjo ir draikėsi, kad 
Kurkulgiui pasidarė nepatogu žiūrėti, šokėja 
žvilgančiu šilku ąptempta koja daro tokj staigų 
judesį, kad Kurkulgio negali neapimti šiurpas* 
Bet šokėjai to dar maža buvo. Ir ji ėmė suktis'. 
Vieną, kitą, trečią kartą. Ir tolyn vis staigiau, vjs 
greičiau sukosi toji šokėja. Matyt, šokėja daug 
kartų apsisuko, kad Kurkulgiui apraibo -akys*. 
Kaip verpstė, tojf balerina...

— Kurkulgi, gerai mes padarėm, kad it Sen 
išėjom. Juk mes jiėms netinkame. Ąš taf jtiu galu
tinai iš anų tarpo pašalinta^" - pikta šyį>sŠįI’ pa
lydėdamas savo žodžius kalbėjo StasiuH&

(Bus daugiau) wiwtMfc
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■■"■■M ■■■■■ gw g'ia e aji' k KHiMKKii arRinrorinrKi
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI- 

kiekvieną dieną butini krikščioniui

GYVOJO DIEVO BAŽNYČIA
šiandien pasaulyje yra daug žmonių rankomis pastatytų puoš

nių šventnamių, vadinamų bažnyčiomis. Bet Dievo Žodyje yra 
parašyta, kad “Aukščiausiasis negyveną rankų darbo pastatuose” 
(Ap. Darb. 7:48). Kristus po prisikėlimo iš numirusių “įžengė ne 
į rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų” 
(Žyd. 9:24). Turėti draugystę su Dievu ir su jo Sūnumi Jėzumi, 
nereikia didelių įjr puošnių namų. Jėzus yra pasakęs: “Kur du

18:20). Sv. Povilas sako: “Jūs esate Dievo bažnyčia ir Dievo dva-.j 
šia gyvena jumyse” (1 Kor. 3:16). šita Dievo bažnyčia yra sta- į 
tozna iš gyvų akmenų. 1 Petro 2:5 skaitome: “Jūs būkite kaip j 
gyvi akmenys, ant jo (Kristaus) antstatomi”. O gal ir tu norėsi l 
būti vienas iš anų gyvų akmenų? Ateik pas Dievą maldose ir 
prašyk jo patarimų. Psak 32:8 skaitome: “Aš pamokysiu tave 
ir parodysiu tau kelią kuriuo tu turi vaikščioti”.

iV. RAITO TYRINtTOJAJ
J. Mužikant, 155 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Mūsų spaudoje
S RELIGIJA AR TIK PARTIJA?'

Laisvosios Lietuvos. 11 nr. 
Marius Blynas rašo, kad kata- 

I likai savo naujadarais skaldo 
katalikus. Straipsnio pabaigoje 
duoda koncentruotas išvadas:

“Nežinia, kas tą sugalvojo ir 
pradėjo, tuo buvo įkištas, tikras

Mažeika J? Evans

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tek LU 5-6444 
Priima ligonine pajai susitariin*.

Joi onataliepia, stamhinti 374-<xmM

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WteMMdur Community klinikos 
Atedicinoe direktorius

S. Menteim Rd^ Westcteetor, Ik

kai antra šeštadieni 8—3 
TeL: 542-2727 aite 542-2723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB* AKIŲ LIGO* 

3907 West 10M Street 
VftludOB IM£U gnutarfma

Palaidotas dr. Jonas Juozevieius
j Gimė Lietuvoje, Smilgių kai- 
■ me, Kupiškio valse. Amerikoje 
' išgyveno 31 metus. Pasiliko di
deliame nuliūdime žmona Aldo
na, sūnus Jonas, dvi dukterys: 
R. Račkauskienė, žentas Jonas, 
J. Norvilienė, žentas Algis, ir 

į anūkai; brolis kun. Juozas, dvi 
(seserys okup. Lietuvoje ir kiti 
giminės.

| Dr. J.. Jupzeyičius. buvo alko- 
I hoiikų ligoninės direktorius Clii- 
į eagoje. buvo įtakingas, geras 
daxcaras bei administratorius ir 
pareigos žmogus. Susirgo.. Po il
gesnės ligos mirė, birželio 4 d. 
rašarvocas D. Petkaus koplyčiot- 
je 71-oje gatvėje.

Birželio b d. buvo" atsisveikini- . .. , .
■«“ mas. Buvo pydyta koplyčia, ^yos

daug genu ir daugybe sv Muuų
uapraayta. Korporaęyoa Gaja. v fci2 ku.
vėliavą mese anūkėliai. . . x ,; ... . . ., . mgų asista. Šv. Mišiose buvoP. Aaruus oradeio atsisveiki- . ; ... ,. F J p . apie 20 kunigu. Bažnyčioje dau- mmą, paminėdamas jo gyveni- F .. . ..

— ‘ mą, moKsimimąsi, ja principin-. 
Našliu, Našliukiy ir Pavieniu klu- gumą ir kitas, dorybes. Po jo;

bas Dirželio 13 a. 6 vai. vhk. bauKia 
narių susirniKimą, Kuris įv/ks vyčių 
saieje, W. r o susirin-
Kimo — vaišes. V. C imta, rasi.

SUSIRINKIMU

Lietuviu Motery draugijos Apšvie- 
tos pusiLteiuits narių susirinKinias 
įvyKs sestaaieni, birzeuo 1<± a., i vai. 

/ popiet, :>o. union Avė. ^ėjimas 
is Kiemo./ iNaies prasonaos dalyvauti 
ir uzsiinoKėti umiKieSy nes vasarą su- 
sirjnKimų neous. r o šio silsi n ..Kimo 
ous vaisęs. Koze Dxazgaivis

Lietuviu Pansininky S-gos narių 
metinis susiruiKimas įvyks birželio 
iz cl, ketvircadien-L z vai. popiet sau
lių namuose, vv. ^3iu oi. uus 
reiiKama nauja valayga n' revizijos 
Komisija. ro suSuiiniLinio dus Kava su 
pyragaičiais. vaidyba

vau girdėjęs.

Romos Katalikų Bažnyčios Lie
tuvoje pobūdį ir egzistenciją.

Žodis “Bendrija” panaikina bet
' kokį “Dieviškumo” pradą Kata
likų Bažnyčioje.

Katalikų Bažnyčia, kurią mes = 
visi iki šiol laikėme šventa, Die-

* vo dvasia įkurta, tuo yra pavęr-'
Didžiulė salė perpildyta žmo

nių. Daktarai ir kiti kolegos su- 
važiavę nei ii tolimesnių viet^ Į

Be abejo, po Lietuvos Bre&Sžmoniu mDe KeisSausia ka< 
dento. AL Stulginskio 10 metų J 
mirties minėjimo, jo žento mir- į 
ties atveju rinkosi daug, žmonių* 
ir kunigų pagerbti ir pasimelsti 
už didelę, kilnių principų asme
nybę.

šiais pasimetimo laikais ver
ta. buvo pagerbti asmenį, kuris 
nepasimetė į klystkelius, kaip, 
kad padarė kai. kurie kiti ir net 
vienas antras dvasiškis.

Birželio 7 d. koplyčioje maldas 
sukalbėjo klėb. A. Zakarauskas.

. Išlydėjome į Šy. Mergelės Mūri

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-3600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

DK. FRANK PLECKAS
OPTOMRTRiSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
24U W. 71 SL T«L 737-514?

Tikima aku. Pritaiko akiniu* 
į> “contact lenaea”*

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST (3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

pinklių nemato net nei kunigai 
nei teologak Nejučiomis pasida-

■ vę įtaigočimui, jie patys griauna 
•.savo Bažnyčios esminį pagrin
dą. Kažkas pakišęs tą mintį yra 
gudresnis už daugelį katalikų 
neva “teologų”, kurie to viso 
nesuvokia. Trumpai tariant, čia 
vienu šūviu nušaunami net trys 
“zuikiai”:

1) Sukeliamas “ennyderjs” 
lietuvių katalikų visuomenėje.

2) Tuo suskaldomi katalikai 
ir atitolinami nuo Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios, nes vartoja
mos skirtingos sąvokos. Pagrin
das įvairiems nesusipratimams

3) . Sumenkinamas, kaip rašy-
..... ... ta, visas religinis, dvasinis Ka-

gybė žmonių ir ągie pusę jų ėjo • UIiklį Bažnyčios
į Prie Komunijos, š-y. Mišių į- šventos Romos Katalikų 

, .. , , ... auka nešė anūkėliai. Jaudinan-(j-ajos korporacijos vardu kalbe- ...
ū i o / . j- tis įspūdis.jo dr. J. Kazutis, studijų drau- :

;gas dr. J. Reinys ir artimas kd-.' Vysk. V. Briz^ys pasakė gra- 
lega dr. Vyt, Majauskas. Labai žų pamokslą. Vargonais grojo,

* jautriai kalbėjo ir užsiminė jo berods, buv. konsulas p. Kalvai- ra' džiaugiasi tų ‘ dvasios vado-
nuoširdųmą ir paslaugumą. Tos tis. ŠįoIo giedojd J. Vaznelis. išmintimi... Quo Vadis...
ir kitos dorybės lydėjo jį nuo ' Po pamaldų, ilgiausia vilkstinė t Lenkų politinis filosofas Lu- 
draugystės ligi gyvenimo pa-; mašinų, lietučiui' lyjanti lydėjo kacs savo raštuose įrodinėjo, 
baigus. ■ | į Šv. Kazimieroj Lietuvių kapi- religijos taps, tik

budinga, jis nuo jaunystės iš-- neš. Užėjo tiesiog, audra. Klebo- politinėmis, partijomis. Atrodo, 
liko ideafištaš^ateitihinkas ir iš- nas. A. Zakarauskas prie duobės, kad musų marijonai ir praneič-

• ujimas, šūkiui “Visa atnaujmti.; sukalbėjo maldąs.. Sugiedojome konai jau tai vykdo, puoselėda-
Krisiuję”. Kan. V. Zakarauskas “Marija, .Marįja**. W frontininkų ir pseudopoliti-
sukalbėjo maldas. Sugiedojome Sulindę po lietsargiais tegalė- kierių, o ne daugumos katalikų

uajos korporacijos vardu kalbė-

' lega dr. Vyt Majauskas. Labai žų pamokslą. Vargonais grojo.

Bažnyčios lieka paprasčiausia 
organizacija — “bendrija”. Din-’ 
gsta visas buvęs Bažnyčios Die
viškumas. Sovietiniai ateistai tik

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

HOT SPRINGS. ARK.
Vietos ALTos skyrius ruošia 

birželio tragiškų dienų minėjimą 
birželio 14 d. 2 vaL popiet Y-MCA 
salėje, 500 Quapaw, Hot Springs, 
Ark. Programos meninę • dalį at
liks D. L. Lapinskų šeima iš 
Chicagds.

Maloniai kviečiame visus Hot sukalbėjo maldas. Sugiedojome 
Springs ir apylinkėje gyvenau-, “Marija, Marija”. -Po to — Atei- 
čius lietuvius minėjime daiy- tininkų. himną. Truputį jaudi- 
vauti. Valdyba nausi ,nes jau daug metų nebu-

vu ‘ išmintimi... Quo Vadis. 99
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.. kacs savo raštuose įrodinėjo,

Atrodo,

idealus bei idėjas.
K. Petrokaitis

Ofise teleki 77*'WO 
ResCdeodlee telefj 444-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spoc. MOTERŲ llfee. 
Ofiate 245* WIST 59tw FltORT 

Tol. PR S-1223
OFISO VAL.: pinu antrai, tračiai DANGUOLEI JUOD AKYTEI

mirus,
tėvui Stepui Juo'dakiui ir seseriai Nijolei šmulkštienei 
su šeima nuoširdžią užuojautą reiškiame.

JOZEFINA ir KAZYS CIURLNSKAF

jome tik atsakinėti, nes negalė
jome naudoti spaudinių maldų.

Šeima, palaikydama lietuviš
kas. tradicijas, pakvietė pietų į 
Golden Age restoraną, 4545 W. 
95th St. Kun. Vyšniauskas su
kalbėjo invokaciją.

Ir vėl prapliupo didelis lietus.
Pasivaišinę, apie 2; vai. popiet, 
padėkojome ir grįžome į namus. 
Sūnus šeimos ir giminių vardu 
dėkojo už maldas ir dalyvavimą

^1; laidotuvėse.
' Gaila, mūsų eilės retėja. Bet

J kai miršta kilnių sielų asmenys, 
reikia melstis už juos ir prašyti

^ Gerąjį Dievulį,, kad papildytų
J'atsiradusią spragą. Daktare, te-! svetingoje žemėje!
S būna Tau lengva ilsėtis šioje K. Paulius

Atsiųsta paminėti
SIETYNAS, vasaros numeris, 

lietuviams pensininkams žurna
las. Išeina keturis kartus me
tuose — metų sezonais. Vieno 
sąsiuvinio kaina SI, metams $4. 
Leidžia Hamiltono Lietuvių 
Pensininkų klubas. Redaktorius 
P. Enskaitis, administratorius — 
A. Mingela. Adresas: “Sietynas”, 
P.O. Box 1046, Hamilton, Ont., 
L8N 3R4.

2533 W. 71st Street

Telef. 476-2345

AMS U LA NSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago^
Lietuvių

Laido tuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

HPHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tek: Y Arda 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. SOlh Avė, Cicero, m. Teh: Olympic 2-1004

r — ____________________________

2SM Wte» 43rd SL, Chic***. IP. 6te»,

FLORIDA s

3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

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

P ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPEDAS-PBOTEZISTAS 

l Aparatai - Protesai. Med. bar 
r datai Speciali pasaite totam 
P- (Arch Supports) Ir t t

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna epdreuda 

ŽEMA KAINA

PETRAS BIELIŪNAS
; 4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek; LAfayette 3-3572

—y... ■ ......“**. - , - - ui.—- n

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7*1x38 -1139

TATJANAI DARGIENEI

V

— Naujienoj Chicago, 8, 11^ Wednesday, June 11, 108Q

V*dė|e Aldone D*ulcul

T»U>j Hlmtaek 4-1411

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

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

VUoe laidos Iš WOPA stotim, 
banga 14P0 AM.

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

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629

Tetef. 778-5374

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubb’c 7*1213
23U WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-441C

£ (Lietuvos Aidai* 
—KAZĮ BRAZDtlONYTt: MOVING

Apdraustas perkreustyma* 
tt JueMp

ANTANAS VILIMAS
Tai. >74-1 M2 arka >74-5994

MARIJONA ZOLPIENH
Gyv. Bridgeport© apyk, Chicago, Ilk

Mirė 1980 m. birželio 8 d., 8*45 vai. vak., sulaukusi 81 
metų amžiaus. Gimusi Chicago, 111.

Paliko nuliūdę: duktė Dalia Ondrick, sūnus Algirdas 
Zolp, marti Nilda, 11 anūkų — Dalia Sobya su vyru Stanley, 
Debetą Schwartz su vyru Jim, Raymond, Danu, Ilonna, Dar- 
ene, Marshall, Algirdas Zolp, marti Jobnic, William, Lour- 

dis ir Gregory bei jų šeimos ir kiti giminės, draugai^ bei 
pažįstami. ,

Priklausė Lietuvių Moterų draugijai “Apšvicta”, Piliečių 
lygai, Brighton Parko Moterų draugijai, Bridgeport© Li 
tuvių Namų Savininkų draugijai ir SLA.

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

Ketvirtadienį, birželio 12 d., 10 vai. 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 patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: . .
duktė, sūnus, anūkai, giminės.

laidotuvių direktorius Povilas J. Ridikas. Tek YA /-1911.

mirus,
jos sūnui JAV (R) Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos pinuininkui dr. VYTAUTUI: P. DARGLU1 
ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

•' JAV (R) LB BRIGHTON PANKO 
APYLINKĖS VALDYBA ir NARIAI

Mylimai motinai

A, A. TATJANAI DARGIENEI

mirus,
sūnui dr. VYT AUTI I P. DARGIU! ir šeimai reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

R. LB MARQUETTE PARKO
APYLINKĖS VALDYBA

SOPHIE BARČUS
RADIJO i KIMO S VALANDOS

Lbtvviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio t 4:00 
4:30 vaL va k. Šeštadieniai* ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30
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Chicagos Bdlįas

CICERO J

Čikagos miesto vaizdas

_ Namai, žami — Panievlingt 
REAL ESTATE FOR SALI

i 
l

arba
VaMyba '

.uiuituiui SkiūfaS uHūitt 
>miiiiuj|l «tUklUijg •M*U 4 —

skambinti telet 454-3713 
925-1089.

c tr •;
I 4 j

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL . r, 

VISŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EM MS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tek Virginia 7-7741

>■
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e Perkant oro vėsintuvus, 

I .S. News & World Report žur
nalas duoda Whirpool korpora
cijos patarimą — žiūrėti į ener
gijos efektingumo bei taupymo 
įrašą, pažymėtą EER raidėmis. 
Juo’ aukštesnis EER skaičius, 
tuo vėsintuvas ar kitas elektra 
operuojamas reikmuo sunaudo
ja mažiau energijos. Vienetai, 
kurių EER yra pažymėti 7.5 

• skaičiumi, laikomi aukšto efek
tingumo. Tačiau tokie aparatai 
yra brangesni, o energijos su
taupoma už skirtumą kainoje 
tik apie per 5 metus.

© Esant nusistovėjusiai eko
nomijai ir vis didėjant infliaci
jai, nepatariama parduoti žemės 
ar kitolcio nejudomo turto. Pa
tariama pinigus investuoti į 
brangenybes, kurių kainos vis 
kilo per paskutiniuosius penke
rius metus. Reikia tik saugotis 
imitacinių paveikslų, kurie kar
tais gražiau atrodo už origina- 1 
liūs. Brangenybių ir kolekcijų 
reikalais patartina užeiti j Patria 
krautuvę, esančią Brighton Par
ke, prie' Sacramento ir Archer. 
Kreiptis i savininką p. Estką.

© Prosijant, patartina į drėg
mės vandenį įlašinti keletą lašų 
odekolono: jausite malonumą 
dirbant, be to, bus geras kvapas 
baltinių stalčiuose bei drabužių 
klozetuose.

© Jei skalbiama mašina neiš
plauna iš skalbinių muilo ,tai pa
tartina Į galutino plovimo van
denį įpilti puoduką acto.

© Lietuviai mėgsta ne tik mi
dų, bėt ir meduolius. Iš okup; 
Lietuvos gavau meduolių re
ceptą: 
; 250 g medaus, 125 g cukraus, 
1 kiaušinis, 0,5 stiklinės pieno, 
500 g miltų, 1 pakelis kėlimo 
miltelių, po 1 arbatinį šaukšte
lį cinamono, anyžių, 5 gvazdi-. 
kėliai.

Medų ir cukrų pašildžius, su
dedami prieskoniai ir kiaušinis. 
Miltai sumaišo’mi su kėlimo mil
teliais ir maišant pilami j medų, 
pakaitom su pienu. Gerai išsuk
ta tešla supilama į paruoštą for-1 ligų rašyt(įa'
mą ir kepama 50 minučių.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
, 9 Hamiltono lietuvių
■ ninku žurnalo “Sietynas” 1 nr. 
• poskyryje “Gamtos gėrybės” 

propaguojamos daržovės. Apie 
jas ten tai]) rašoma:

— Agurkai taiso chroniškus 
vidurių užkietėjimus. Gydo inks
tų, skrandižo ir kepenų ligas.

* Kopūstai stiprina kepenų, 
skrandžio’ ir žarnyno pasveiki- t 
mą. Sergant arteroskleroze ger
ti šviežias kopūstų sultis po 0,5 
stiklinės 3 kartus per dieną 1 va
landą prieš valgį mėnesį laiko. 
Su medumi jiasaldytos sultys 
palengvina atsikosėjimą, šiltos 
kopūstų sultys laisvina vidurius.

* Bulvių žalios sultys gelbsti 
skrandžio gleivinės uždegime, 
nervų sistemos išsekime ir kada 
vargina rėmuo. Virtos bulvės 
sergantiems inkstų ir širdies li-f . ,

. ,. . u-.. J... A. Cooper Skupasgomis dietos yra būtina sudėti- 
nė dalis. ? į f

* Morkos tinka sergant tulžies tūkstančius metų buvoTmonijos 
pūslės akmenlige, apykaitmės medicinos turtas Tačiau česna. 
kilmės sąnarių ligctais, atero- • ]ęas ngra mėgiamas dėl savo ašt- 
sklerozės, mažakraujystės atve- ’ raus japonijos daržinin.
jais. Virtos morkos rekomen- j§augjno mažesnio kvapo 
duojamos inkstų ligoms gydyti, česnaka, bet Amerikos rinkos^ 
inkstų akmenlige sergant jos jo dar nėra. SakomSj kad čes. 
veikia kaip švelni vidurius lais- nakas su]aiko ir senėjimo proce- 
vinanti priemonė. Negalima mor- S{į, t y _ tje, kurie valgQ daug 
kų valgyti sergant skrandžio, česnakų, ilgiau palieka jauni.

M. Miškinytėdvylikpirštės žarnos opalige, sto
rųjų žarnų uždegimu.

į, ■ SHI

riaus pirmininkas birželio 22 d. 
Baifo gegužinėje vadovaus di- 
dži i’ai loterijai. Išsiskirsčius lie
tuviams iš Roselando kolonijos, 
K. Bružo ir talkininkų pastan
gomis 57 Baifo skyrius neišny
ko, jame susitelko Chicagos 
pietryčiuose gyvenantys lietu
viai. ? Loterijai dovanas galima 
įteikti Baifo skyrių valdyboms 
arba centro raštinei. Aukodami 
loterijai ir atsilankydami į ge- 

, gužinę remiame Balfą.
Chicagos Bdlįas

— Feliksas Sereičikas jau 
daugelį metų vadovauja 6-,j am 
Baifo skyriui, kurį sudaro Brigh 
ton Parko lietuviai. F. Sereiči
kas organizuoja brightonparkie- 
čius norinčius autobusu vykti į 
Baifo gegužinę, jo telefonas 
YA-7-0619. F. Sereičikas akty- 

i viai reiškiasi ir R. Kat. susivie- 
i ...rujime.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose grei^ 

garantuotai ir sąžiningai. . 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. s 
Tel. 927-3559

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su f
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos, 
pirkimo sąlygos. [

Amerikos Lietuvių Tarybos * 2. BUTU MEDINIS prie 68-tos ir 
. v Maplewood. Labai tinka giminingoms 

Cicero Skyriaus 1980 m. birže- šeimoms. -
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton] L

< . v t ir . i atveriu kjAyxidui šeimoms. - - .1
ErS,“S-.Ce.5mika.S l’er ^avIckas ir Morkus Shrechen-, Ho me„. 15 <L Liūdnojo Birželio . MŪRINIS BUNGALOW Bri8hto» .

| minėjimo parapijos Bažnyčioje Parke, 15 metų; Reikia skubiai par-į 
j . i • • . . duoti. :Neaukšta kaina.I v-v* rcimA' * I

__  . _ , . i
* Burokėliai labai reikalingi i sCT 

sergantiems nutukimu, hiperto- j |

gost,. '■ »
— Kristijono Donelaičio aukš-1 salėje: 

tesniąją mokyklą baigė: Gailė Į PROGRAMA
Antanaitytė, Indrė Antanaitytėj 
Raimondas Bagdonas, Rita Bar- 
tuškaitė, Giedrė Bartašiūtė, Ra
mona Bielskytė, Laima Čer
niauskaitė; Lisa Chiapetta, Gdi- 
lė Darni j Onaitytė, Loreta Devei
kytė, Vida Didžbalytė, Aleksand
ras Dirkis, Tomas Dundzila, Al
vyde Eit'utytė, Jonas Eringis,

10 vai. 30 min- šv. Mišios, šv. { 
Antano bažnyčioje už žuvusius į

ŠIMAITIS REALTY m-m m. iJuUJs VaSiuotojai
; I Tiktai $120 pusmečiui automobilio

Notary Public Liability apdraudimas pensininkams
_ . Kreiptis: 1 _ -j .

Insurance, Income Tax A LAUR AITIS ’’
4645 So. ASHLAND AVI. 

523-8775

nine liga, mažakraujyste, vidų- :
rių užkietėjimu, inkstų ir kepe
nų ligotais. *

* Pomidorus patartina valgy- — Mykolas Simokaitis iš Mar
ti sergantiems skrandžio, žamy-!quette Parko lankėsi Naujieno- 
no, širdies ir kraujagyslių ligo-Įse. Dėkui už vizitą, ankstyvą 
mis, nervų sistemos susilpnėji
mu, nutukimu.
- Salierai — vaistai nuo reu

matizmo ,kaulų gėlos. Jie stip
rina ir nervus. . į

* Pasternokai gelbsti nuo 
inkstų ligų, nuo akmenligės ir j 
net nuo džiovos.

ir okupantų nukankintuosius.
n:!

Akademinė daĖs para
pijos salėje

1) Minėjimo atidarymas — 
pirm’, dr. P. Atkočiūnas, 2) Vė-

Silvija Fabijonaitė, Vidas Ger-Į Uavų įnešimas, 3) JAV ir Lietu- 
manas, Andrius Gerulis, Algis’vos Himnai — solistė A. Bunti- 
Kazlauskas, Gina Kiliutė, Aųd-] naitė> akomp. L. ; Sliterytė, 4) 
rius Kirvelaitis, Vytenis Kirve-1 invokacija — kun. B. Rutkaus-

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

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

prenumeratos pratęsimą, nuola
tinę paramą ir už 10 auką.

— Petras Dūda iš šiaurinės Či
kagos atsiuntė $5 auką kartu su 
metine prenumerata. Dėkui.

— Antanina Liorentaitė iš

laitis, Dalia Kisieliūtė, Rimas kas 5) Dieve tėve gailestingas Whelp you make the right move.
n-.... JE| GAlV0JATE

*- ... z J Adomavičiaus kalba, 8) Pa-! PIRKTI AR PARDUOTI,
vilionis, Romas Pęnčyla, Dalia liudijimas sovietinio teroro gy- D^on-toti ar apdrausti savo nuo* 
Polikaitytė, Vida Pociūtė, Da-j vaizdų) 9) Nuliūdo kapai savybę Chicagoje ar bet. kur 
nutė Pranskevičiūtė, Leonas Put-! Vanagaičio) — sol. A. Bun- Amerikoje^ prašome skambinti

Kučėnas, Rūta Kulytė, žibutė (v. Banaičio) — sol. A-Buntinai ;
Lietuvninkaitė, Linas Matdnis, 6) Vėliavų išnešimas, 7) Dr. j 
Arūnas Pabedinskas, Darius Pa- t Adomavičiaus kalba. 8) Pa-'

REALTY group
U.SJLT

We’ll help you make the right move.

A. TVERAS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

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

rius, Indrė Rudaitytė, Dalia Sa
baliauskaitė, Lina Saulytė, Rita 
Stukaitė, Rūta Tamulionytė, Ed- 

__ . Bridgeport© apylinkės kiekviena var<Ias Tuskenis, Liana Vaičiu-
— česnakai. Mediciniškais ty? proga mielai prisideda prie pat- Julija Valaitytė, Erikas 

nuėjimais nustatyta, kad česna- j riotinės spaudos palaikymo dar- Vasiliauskas,. Ieva Zabarauskai-
— —— J _ v. - - - - — .       " * —— — — — H, ..-J •”— * —
lintis apsaugoti ir pagydyti di-'meratos pratęsimą ir už $10 
dslį kraujo spaudimą, disenteri- auką.

■ ją, plaučių uždegimą ir daugelį! . v _X, _.® v-.. v z ® j :— Regina Skalisiute iš Waū-
.v r , - . ■ - v -kegano baigė medicinos slaugiųyra .ss.sydęs česnaku savo apsa- Coun(y

Ji pakviesta dirbti Condell ligo
ninėje, Libertyville, UI.

— Bostono lietuviai minės 
Baisųjį birželį šį šeštadienį. Pa
maldos už išvežtuosius į Sibirą 
bus 6:30 vai. vak. šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje, o po 
jų, parapijos salėje įvyks minė-

tinaitė. į ar užeiti į musę įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

nis ir Noriu miego; 2). a. Amžius Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

TeL 767-0600 
Independently owned and operated

III
1) Tautinių šokių vaikų gru

pė “Ratelis”, vadovė. S. Palio- ■ 
nienė. Šokiai: Vaikų dyvai, šei- !

r* i
j Siuntiniai į Lietuvą Į 

ir kitus kraštus I
P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, lĮL 60632. Tel. YA 7-5980

I -»•kai yra nuostabus vaistas, ga-'bų. Dėkui už ankstyvą prenu- tė, Nelda Žiliūtė. ...
Pradinę mokyklą baigė: Pau

lius Bagdonas, Daina Bakaitytė,; 
Ričardas Chiapetta, Saulius Gai- ryte, 
žūtis, Jonas Gražys, Paulius 
Gruodis, Robertas Gruodis, Vik-J---------
toras Izokaitis, Lisa Karaitytė, Juozo šmotelio 
Albertas Kerelis, Edvardas Kir
vaitis, Darius Laucius, Paulius 
Lipinis, Audrytė Mackevičiūtė, 
Petras Noreikis, Vytas Palionis, 
Edis Pranskevičius, Jonas Rač
kauskas, Rita Rūbaitė, Jonas 
Sasnauskas, Darius Šilas, Lina 
Šliažaitė, Daiva Tamulaitytė ir 
Jubzas Ulevičius.

— R. LB Marquette Parko 
apylinkės nariams: birželio 22 d. 
Chicagos Balfcf apygarda rengia 
pikniką-gegužinę Jonyno ūkyje. 
Mūsų nariai prašomi paremti 
garbingą lietuvių šalpos organi
zaciją. Narių patogumui, valdy
ba užsakys autobusą, kuris 
11 vai. 30 min. ryto, tuoj po pa
maldų, išvažiuos nuo parapijos

po amžių (VVidūno) b. O. Tė- 
vyne manojo (S. Čerienės), sol.! 
A. Buntinaitė, akomp. D. šlite-

ALTos Cicero Skyrius

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

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

Telef. 312 238-9787
• NmotaDM patanuvtmw nžsakEnt lėktuvų, traukinių. Laivri kelto- - snpr;_i.-„ nrnrtrarria

nln (cruises), viešbučių ir automobilių nuomaviiw raervadjas: P^duod* Jimas su specialia programa, 
n .a kMionin draudimus: Orgmizuojame keliones 1 Lietuvą ir kitus kraštus; , ... . .
SudŽm^taeSs gimtohj apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- j — Lemonto aukst htuamsti- 
madjps vjsais Kelionių reikalais. t nę mokyklą baigė 8 abiturien-

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixu rezervuou rietu taj. Diana Aleksiūnaitė, Gailė
5 anksto - prieš 45 - 60 dienų. *! Biskytė, Audronė Povilaitytė,

į Vilija Sutkutė, Renata Vizgir- 
‘daitė, Rimas Buinevičius, Pau-
liūs Sidrys ir Linas Sutkus.

f Pradžias mokyklos aštuonis sky-
L rius baigė: Dalia Čepelytė, Tere- 

sė Krištopaitytė, Audronė Reivy- t _ __
tytė, Giedrė Strimaitytė, Anta-1 bažnyčios, 6812 S. Washtenaw

B nas Breimeris, Rimas Karalių-'Avė. Užsakant vietas prašome 
5 nas, Tomas Kybartas, Arūnas skambinti tel. 434-3714 arba

ATSIMINIMŲ

irGraži, lengvai skaitoma 
įdctaii 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Ave.

J SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
z yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu ftaternalinė ar* 
P ganiTAcija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoi E darbus dirba.

SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
4 apdraudų savo nariams.
į

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na*

iENERGY 
WISE

MAISTAS M EUROPOS SANDtLID

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam 
aukštojo mokslo ir j u gyvenimo pradžiai.

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

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie J urna 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

307 W. 50th St.
TH. (212) 541-2111

^—^A***“**

Limit um of diswMtw
- to once a day, after Ow 
evening meal, and cut \ 
excessive use of water 
and electricity.

SIUNTINIAI I LIETUVA I 
MARUA NOREIKIEN1

2668 Wert 69th St, Chfcage, BL 60629 • TaL WA 4-1787

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
r. 6Mh St-, Chicago, HL 60629-----Tel. WA 4-2737

DĖMESIO!

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

VAINA REAL ESTATE

Tel. 925-6565

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai

HOMEOWNERS POLICY
HELP WANTED — MALE 

Darbininku Raikia

GERA DARBO PROGA 
GERAM LIETUVIUI

Chicagos Lietuvių Tautinėms 
kapinėms reikalingas užveizda - 
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 susipažinusio 
su knygvedyste. Darbas pasto
vus ir geras atlyginimas.

Dėl smulkesnių informacijų 
teiraukitės pas Stanley Kasią, 
Lithuanian National Cemetery, 
8201 So. Kean Ave., Justice, 
IL 60458. Tel.: (312) 458-0638.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

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

— CTA rengiasi sumažinti au
tobusų skaičių nedidelio judėji
mo valandomis.

— Čikagoje bedarbių skaičius 
jau siekia 11 nuoš.

HAMjUH^ <HKAM K IU>

F. Zapolis, Agent 
n08'/j W. 95th St 
Everg. Park, HL

State Farm fire and Casualty Com par./

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: 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

»i
advancement r

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days




