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IRAKE ORGANIZ
CHICAGA IŠKILMINGAI PAMINĖS 

BIRŽELIO TRAGEDIJĄ
VISOSE LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE BUS MIŠIOS, 

PASAKYTI GRAŽŪS PAMOKSLAI
pa-

E. Mikužiūtė
— Kaip eina paruošiamieji 

Birželio- tragedijos minėjimo 
darbai? —’ [
gos Lietuvių Tarybds pirminin-

kyli lietuviški pamokslai, 
gerbti žuvusieji mūsų tautiečiai 
ir prisiminti mirusieji Sibire, 
Rusijos gilumoje ir pakeliuje 
į tremtį. Prašiau lietuvius kle
bonus, kad jie ir lietuviškai ne
suprantantiems primintų lietu
vių tautai primestą vargą ir ne
laimes. Man buvo labai malonu, 
kad lietuviai klebonai pasižadė
jo bendradarbiauti ir lietuvių 
tautos nelaimę prisiminti.

— Mes koncentruojame visas 
savo jėgas Į Marquette Parko 
lietuvių parapiją. Mes manome, 
kad ne tik bažnyčiose žmonės 
pasiklausys turiningu pamokslų, 
pasimels, pagiedos, bet vėliau 
dar susirinks į Marquette Parko 
parapijos salę ir pasiklausys

Lietuvės motinos birželio mėnesį lanko savo vaikus, peranksti 
žuvusius ir palaidotus kaimo kapinėse.
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IRANO KARIUOMENE
TRUMPAI IS VISUR PAGRINDĄ SUDARO 8,000 PABĖGUSIŲ 

IRANO KARININKŲ.
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paklausėme Chica- turiningų kalbų. Be ponios J. 
Daužvardienės, Lietuvos genera-gvo UCIUV1U IdiJUUCį uuiiumu-t : .

kės Ėųplggsinė Mikužiūtės. Ji lllnės KonsuUs, ten kalbą pasay 
,ky$- dri Kazjs AxMawskas^Ame- 
rikos Lietuvių Tarybos: pirmi
ninkas, ir kun. Eugenijus Geru
lis. Bažnyčioje pamokslą pasa
kys kanauninkas Vaclovas Za
karauskas, vienas geriausių lie- 

>aį. doras

Daužvardienės, Lietuvos genera-

LIETUVOS TRAGEDIJA ŠAUKIA
MUS VEIKLON:

r ;y' -

Birželio menesi mes.suskaudarfžiomis........... .
minime dvi didžiąsias mūsą tautos tragedijas: bran
giosios mūšy tėvu žemės okupaciją 1940 m. ir pra
džią Lietuvos žmonių žiauriyjy masiniu trėmimy 
195y^ai‘-

^5^au./40<metų kai Lietuva tapo Maskvos imperializmo ir ko-

airDO’Kamr si^pirmaisiais Ciu- 
cagos Lietuvių Tarybos organi
zatoriais, tuo metu yra buvusi 
Chicagos Lietuvių Tarybos pir
mininke, o šį pavasarį ir vėl jai 
tenka pirmininkauti ir suruošti .. - . . 
šių metų sukaktuvinį Birželio i 
tragedijos "minėjimą. ' Jį- šitaip! • ąuka, kai iš mūsų žmonių buvo išplėšta kultūrinė ir
atsakė į jai pastatytą-klausimą:! —Man, kaip■J^nininkėi;^*r '‘ ‘ ------ - ........................................................ ...

Amerikos Lietuviu Taryba ko kreipti ir praš^ klebenus 
kiekvienais metais riibŠfą7Birže- ^a^mijos dalyvį?, ne^aš 
lio tragedijos minėjimus kiek- aqrjUj įjaa-S'isi. jžinotų, 3.og Aai 
vienoje didesnėje lietuvių kolo-jyra Chicagos Lietuvių Tarybos
nijoje. Minėjimus ruošia, ir Chi
cagos Lietuvių Taryba. Pagrin
dinius Birželio tragedijos minė
jimo reikalus aptarėme tarybos, nėjimus jr padeda nelaimėn pa- 
narių posėdyje ,nustatėm bėnd- tekusiėms mūsų tautiečiams 
ras taisykles, o vėliau than, kaip] Chicagos Lietuvių Tarybai pri- 
pirmininkei, teko imtis praktiš- klauso visos didžiausios lietuvių 
kų .priemonių minėjimui suorga- ( organizacijos, draugijos ir klu- 
nizuoti, — pareiškė panelė Mi- J ^ai. Visi būkime sekmadienį 
kužiūtė. ' y--------

■į— Kiek tai nuo mūsų priklau
sė, padarėme viską, ką žinojome 
ir pajėgėme, o ką nepadarėme, 
tai šio'mis dienomis dar atliksi
me, — tęsė pasikalbėjimą toliau 
p-lė Mikužiūtė. — Mums rūpėjo 
taip viską sutvarkyti, kad Bir
želio 15 dieną visos Chicagos ir 
jos apylinkių lietuvių bažnyčio- 

, se ateinantį sekmadienį būtų at
laikytos mišios už visus Lietu- . Roriin

t - - komunistu vado Enrico Bernn-vos piliečius, išvežtus į Sibirą; • . , v. •1 • guer. Abi grupes yede aštrią po
litinę rinkiminę kovą, bet dau
gumą balsų surinko Cossigos 
vadovaujama krikščionių demo
kratų partija.

Nustatyta, kad krikščionys de
mokratai gavo 36.7% balsų, tuo 
tarpu Italijds komunistai tesu
rinko tik 31.6% paduotų balsų. 
Skirtumas nedidelis, bet iš jo 
aiškiai matyti, kad komunistų 
populiarumas jau eina žemyn. 
1975 metais komunistai visame 

Ikiašte buvo surinkę 33.1% -pa
duotų balsų, o krikščionys de
mokratai — 35.3% _

Italijos socialistai tegavo tik 
12.7% balsų, 2.6 nuoš. daugiau 
negu jie surinko paskutiniuose 

• rinkimuose .1979 metais.

ar Rusijos prievartos darbo sto
vyklas, ten jie kankinti ir nu
kankinti. Man rūpėjo, kad tų 
diena visos lietuviškos bažny
čios būtų pilno’s ir tremtiniai 
būtų pagerbti mišiomis ir gies
mėmis.

_ Vėliau kreipiausi į visus 
lietuvius klebonus ir prašiau, 
kad birželio 15-ąją būtų pasa-

KALENDORĖLIS '
* * * . *

■ Birželio 12: Kunara, Onufras, 
Rūta, Vadulis, Uosis.

Saulė teka 8:14, leicįlži
-- - y Oros vėsus, • saulėtas.

• m v : . ‘l' L-

;ias 8; 24.

darbas. Chicagos Lietuvių Tan-- 
ba jau 40 metų rūpinasi Lietu
vos laisvės reikalais, ruošia mi-

ruošiamame Birželio tragedijos 
minėjime.

ITALIJOS KOMUNISTAI 
VĖL PRALAIMĖJO

ROMA, Italija. — Italijos ko
munistai ir vėl pralaimėjo Ita
lijos savivaldybių rinkimus. Rin
kiminė kova ėjo tarp Italijos 
krikščionių demokratų vado 
Francesco Cossiga ir Italijos

— Pietų Afrikoje studentai 
kiaušiniais ir akmenimis daužė 
mokyklų langus. Jie kiaušiniais 
apdaužė mokytojus. •

— Atstovas William White
hurst (R., Va.) išaiškino, kadi 
David Berkowitz iš New Yorko, J 
žinomas Son of Sam vardu, sė
dintis Attikos kalėjime už sep
tynių moterų nužudymą, gauna 
iš Socialinės Apdraudcs $300 
kas mėnesį nedarbingumo pen-* 
siją. Kongresmanas Whitehurst 
įnešė į Kongresą Įstatymo pro
jektą, kad nedarbingumo pensi
jos sėdintiems kalėjimuose ne
būtų mokamos.

— Buvęs kongresmanas Jim- 
‘my Roosėvelt, prezidento F. D. 
• Roosevelt sūnus, žada remti R. 
Reagano’ kandidatūrą Į Baltuo
sius Rūmus. Buvęs prezidento 

' Johnsono vidaus reikalų sekreto
rius Steward Udall ir jo brolis 
kong. M. Udall (D., Ariz.) pasi
sakė už John Andersono kandi
datūrą.

— Čikagoje rasta antroji “pa
šalpos karalienė”. Cook apskri

CHOMEINI NEPATENKINTAS KRAŠTE 
KYLANČIAIS NERAMUMAIS

no kariuomenės
j pasiryžęs nuversti
1 mulos Chomeini

ANKARA, Turkija.— Gerai vo įsakęs sieną su Iraku uždą- 
informuoti asmenys tvirtina, ryti, bet tai ne toks legnvag da 
kad Irake jau yra sudaryta Ira; lykas, kai distancijos didelės 

branduolys,- ir sargu skaičius mažas, 
diktatūrinę j 
vyriausybę,

nuvedusią Iraną prie didžiau
sio chaoso. Irano kariuomenės 
branduolį sudaro buvę Irano, 
kariuomenės karininkai, nepaj 
tenkinti Islamo respublikos! 
tvarka, dideliu fanatifzmu ir Į 
nesilaikymu pačių pagrindi-- 
niu Irano įstatymų. į

D- - - T \ . I
Pirmieji Irano sieną peržen

gė Irano kariuomenės dali
niai, stovėjusieji Kurdistano ir 
respektavusieji Irano šacho pa 
darytus susitarimus su Kurdų 
vadais. Vėliau į Iraką pradėjo 
bėgti iš kariuomenės

Niekam nepaslaptis, kad Ira
no kariai pradėję organizuo
tis Irake, palaiko ryšį su ser
gančiu šachu Rėza Pahlev'i if 
jo vaikais. Pasirodo, kad per
bėgėlių eilėse yra ne tik pėsti
ninkų, karininkų, bet yra la
kūnų, jūrininkų ir elektroni
kos specialistų. Irake taip pat 
yra ir premjero Bachliari ša
lininku. 

U

Irakas turi gausią ir gerai 
organizuotu kariuomenę, kuri 
gali lengvai sustabdyti bet ku
rias Irano, Sirijos ar kurios kr 
tos valstybės jėgas, norinčias

atleisti į įsi veržti į Iraką.Bet Irakas ne
ar patys dingę karininkei. Vie-Tnori bereikalingai leisti dide- 
ni bandė kurį laiką sląptytis; liu sumų pasieniui saugoti, 
pas artimuosius ar tėvus, o -vė-j Saugoti 800 kilometru pasienį 
liau, kai pamatė, kad nebuvo su mulų valdomu Iranu gana 
vilties atstatyti tvarką, tai pa- brangiai kainuoja.

širdimis"* -Pr<*forittiiira> patraukėm .teis-

■politinė laisvė, kai mūsų broliai žiauriai išnaudojami ir atkak
liai jgęšmanii-

/Okupantas bando pasauli apgaudinėti, kad Lietuva pati sa
vo noru įsijungė Į Maskvos imperiją, bet tam-ir pati Maskva ne
tiki. Jei tikėtų, tai nelaikytų Lietuvoje tiek okupacinės kariuo
menės ir enkavedistų pulkų.

Padvigubinkime savo pastangas, siekdami pavergtai tėvy
nei laisvės. Tai įpareigojimas mums palįstas savanorių, tai tes
tamentas partizanų, kurių išlietas kraujas tesujungia bendroms 
laisvinimo pastangoms. Lietuvis negali pavargti siekdamas lais
vės savo tėvu žemei. Pavergtieji broliai laukia, kad jų laisvės 
šauksmas būtų perduodamas visam pasauliui.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, atremtas į tė
vynės žmonių mandatą ir galiojimą nepaliaujamai vykdo ir vyk
dys Lietuvos laisvės kovos pareigą. Tai globalinis veiksnys, ne
žinąs nuolaidų kovoje su komunistiniu okupantu.

Amerikos Lietuvių Taryba, jau keturis dešimtmečius ap
jungusi Amerikos lietuvių visuomenę, telkia kovon už mūsų 
tautos ir valstybės, laisvę ir remia Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą. Vyt. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir Ameri
kos Lietuvių Taryba jungtinėmis jėgomis visais galimais būdais 
veda neatlaidžią kovą prieš okupantą. Amerikos Lietuvių Ta
rybos pastangomis JAV ir kitos vakarų valstybės nepripažįsta 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą. Bendromis pastangomis 
pasiekta paskutinioji Kongreso rezoliucija mus stiprina, matant 
kaip galingiausios pasaulio valstybės Kongresas remia mūsų 
laisvės siekius ir kovą prieš okupantą.

Mūsų tarpe negali šiandieną būti nei pesimizmo, nei de
fetizmo, o turi vyrauti didingos kovos dvasia, nepalaužiamas ryž
tas, neatlaidus nusistatymas išlaisvinti Lietuvą.

Maskva net ir liūdniausią okupacijos sukaktį nori paversti 
džiaugsmo švente, suvarydama pavergtųjų minias garbinti mū
sų tautos engėjus.

Susilaikykime nuo šįmet rengiamų kelionių į pavergtą 
Lietuvą. Po naujos Maskvos agresijos prieš afganų tautą, mes 
negalim elgtis lyg nieko nepaprasto nebūtų įvykę, nes tai lie- 

. čia ir mūsų laisvės bylą.
Lietuvis nepavargs kovoje už Lietuvos laisvę, šis šūkis te

būna Lietuvos laisvės kovos kelrodis.
DR. K. BOBELIS

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Pirmininkas.
DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS

Amerikos Lietuviu Tarybos Pirmininkas,

Kaip aiškina rusams olinpiados nesekmes

man Hope Beaty. Ji pakaltinta 
nelegaliu pašalpų ėmimų varto
jant astuonias netikras pavar
des. Ms. Hope Beaty nelegaliai 
gavo SI50,(‘>82 iš Gerovės agen
tūros ir dar maisto kortelių už. 
$49,858.

—Kolumnistų Rowland /Evans 
ir Robert Novak žiniomis, jeigu 
dabar būtų rinkiniai, lai Ronald 
Reagan laimėtų 326 elektorių 
balsus, o Jimmy Carter tik 212. 
John Anderson nelaimėtų nė 
vieno elektoriaus.

— South Dakota valstijoj gy
ventojai turės progos lapkričio 
mėnesio rinkimuose pasisakyti, 
ar jie nori Senate liberalo G. 
McGovern, ar konservatoriaus, 
dabartinio kongresmano Jim 
Abdnor.

— Donald Rumsfeld, buvęs 
gynybos sekretorius ir ambasa
dorius Jungtinėse Tautose, yra 
minimas tarp kitų Į viceprezi
dento vietą. Jis buvo prezidento 
Fordo štabo viršininku.

tys išbėgiojo į užisenius ar kai 
nūs. Kaip Ugandos kariai, pa
bėgę į modernios kariuomenės

1 smogianafcLius dalinius, Tan- j 
zanijos instruktorių apmokyti, 
išvijo diktatorių Idi Aminą,' 
taip ir Irake persiorganizavę 
daliniai turi vilties sudaryti 

gerai organizuotus ir pasirv-Į, . ,. .‘i kio reikalo pnesintisgerai organizuotus kariuomenes 1 z., . . .
f I** Z-X »t r-* w r> I n

dalinius, kurie baigs atsilikusių I 
mulų sauvelę visame Irane.

Nėra dienos, kad Irano ka
rininkai ir puskarininkai ne
peržengtų Irako sienas ir neį.

labai atidžiai seka

I

Irakas
Irano vado Chomeini nepaten
kintas nuotaikas. Pats Ciio- 
menini labai nepatenkintas pa
čių Islamo vadų nesanlaikomis 
ir nesutikimais. Jam atrodo, 
kad ajatolas Bekosi galėtų bū
ti nuolaidesnis. Jam nėra ‘jo- 

; viskam.
Chomeini nepritaria ir prggj- 
dento Banj Sadr pozicijai. Jis 
žino, kad prezidento reikala
vimai nėra toki dideli. Jis yra 
įsitikinęs, kad visą, kraštą yra 
sunku valdyti, jeigu Islamo įs-

žengtų į Iraką. Ansėiau Irano, taigos nepajėgia krašto valdy- 
ir Irako kurdai laisvai peržengj ti. Labai didele Irano krašto gy- 
davo sieną, o dabar keliauja tik Į ventojų dauguma nepritaria is- 
kalnais ne tik kurdai, bet ir lamiškai tvarkai, baigiančiai iš- 
iraniečiai. Mula Chomeini bu- ardvti visa krašta.

*7 4.

Jie tvirtina, kad Amerkos 
sporininkai pabijok rusų spor 
tininku, todėl ir nutarė Mask
vos olimpiadon nevažiuoti. Ru 
sai, esą, geresni plaukikai, ge
resni žaidėjai, geresni bėgikai, 
visuomet amerikiečius suniuš- 
davo, todėl Maskvoje jiems bū 
tų buvusi didelė gėda, kai So
vietų sportininkai būtų sumu
šę amerikiečius. Didelės ben
drovės buvo pasižadėjusios Ma 
skvoje įrengti elektroninius 
laikrodžius, radiją ir televizi
ją. bet praeitą mėnesį atsi
sakė.

Sovietų spauda nė vienu žo
džiu neužsiminė, kad prez. 
Carteris pareikalavo Sovietų

PREZIDENTAS CARTERIS REIKALAUJA 
NUBAUSTI LANKIUSIUS IRANA

Buvęs Teisingumo sekretorius Ramsey Clark ir jo 
delegatai savo kelione pakenkė Amerikai

Prezidentas Carteris dalyvavo minimas dešimtukas dalyvavo 
miestų metų, konferencijoje Se- prieš Ameriką nukreiptoje tarp- 
attle mieste; taip pat lankėsi ne- tautinėje konferencijoje, 
laimių nusiaubtose apylinkėse. 
Antradienį, skrisdamas lėktuvu, 
jis turėjo 40 minučių pokalbį su . 
korespondentais Pirmiausia jis 
jiems pareiškė, kad buvęs Vyr. 
prokuroras, tikrumoje Teisingu
mo sekretorius, Ramsey Clark 
ir devyni asmenys, pasivadinę 
delegatais, savo kelione Iranan 
didžiai pakenkė Amerikos už
sienio politikai, ypatingai pritai-

t kant sankcijas- Prez. Carteris 
valdžią atšaukti visus Sovietų ^jp pa^ pareiškė įsitikinimą, kad 
karius iš Afganistano. Brežne- Ramsey Clark ir 9 asmenys bus 
vas nesutiko, todėl prezidentas nubausti pagal veikiančius įs- 
Carteris patarė Amerikos spor^ tatymus. Svarbiausia, jie prasi- 
tininkams nevažiuoti į Mask- * 
vos olimpiadą. Ten nevažiuo- gali būti nubausti 10 metų ka

bintai, Įėjimu ir $50.000 pinigine bauda.
italai ir kitų vaistytų športi-j Tačiau šiuos visus reikalus tvar 
hfokai; "bet Sovietų spauda kys Gen. prokuroras Benjamin 

» Ir. Civiletti. Svarbu žinoti, kad

Pokalbiuose su laikraštinin
kais paaiškėjo šie dalykai:

— Prez. Carteris persvarstė 
savo nusistatymąą dėl debatų 
su prezidentiniais kandidatais ir 
mielai diskutuos įvairius klausi
mus ne tik su Ronald Reaganu, 
bet ir su kongresmanu John B. 
Andersonu.

— Administracija nenustoja 
vilties susitarti su Sovietų Są
junga dėl atominių ginklų apri
bojimo sutarties, žinoma SALT 
vardu. Ruošiama SALT III su-C,

tartis, nes SALT II yra užkliu
vusi senate.

— Meru konferencijoje paža
dėta miestams federalinė para
ma kovoje su nedarbu.

Prez. Carteris antradienio nak 
tį grįžo sostinėm

žengė Ekonominiam Aktui ir

ja vokiečiai, kiniečiai,
MASKV A, Rusi j a, r— Sovi e. į krašto gyevntoj ams,kodėl ame 

tų agentūra-Tass.ir;didieji ko*| rikiečiaic"pabijojo važiuoti : p 
mųnistų^ . laikraščiai - -pranešė! Maskvoj olimpiadą. "«*|' apiė ju<M nfekoAiėrašo.
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Ar laivininkystė atgyveno savo dienas?
Per tūkstančius metų laivai iš matomo paveikto finikiečių 

vaidino svarbiausią vaidmenį, mieste Tyrėje, atrodo puikus 
vandenynų keliais pasaulio 
transportacijoje. Jie gabeno 
žm a..,. m..lsLą ir medžiagas.

B.dd.e laivo p shedymas virš 
vandens suda.o mums gražų 
vaizdą, ypač jo iškilmingos bu
rės. Septynios pasaulio jūros tu
rėjo savo laivus, savo įspūdin
gą vaizdą bei charakterį. Trum
pas žvilgsnis į laivininkystės 
praeitį atidengia įdomių faktų.

Senieji laivai, tiksliau, jų tipai, 
dar tebėra vartojami. Seniausių 
laivų reprezentacija atėjo iš 
Egipto. Y'ra paveikslų, pieštų pa
piruse, paro'dant kokius laivus 
variojo senovės egiptiečiai. To 
paties tipo laivai ir šiandien dar 
vartojami, šiandien juos irkluo
ja rankomis ir kojomis Nilo 
upėje, taip pal Chad ežere Afri
koje. Kitas senoviškas metodas, 
vaidinęs svarbų vaidmenį van
denimis susisiekiant 700 melų 
prieš mūsų erą — žmonės ir 
prekės buvo plukdomos pripūs
tomis gyvulių ūdomis. Tokių 
Asirijos laivų dar galima užtikti 
Tibete.

Gal būl geriausiai žinomi se
novės iš medžio išskaptuoti lai
veliai. Tokie laiveliai vis dar 
vartojami Afrikoje, Pietų Ame
rikoje, Australijoje ir kitose 
nuošaliose vietose.

Didieji senovės laivai
Egipte, Deir-el-Bahri,.yra mal

dykla, kur yra sudėta eilė relje
fų. Jie reprezentuoja karalienės 
Hatshepsut ekspedcįiją 1500 m. 
prieš mūsų erą. Tas reljefas pa
vaizduoja, kaip laivas veža du 
milžiniškus obeliskus. Vienas iš 
tų obeliskų buvo rastas ir, spren
džiant iš jo aukščio ir svorio, tai 
laivas, kuris galėjo pavilkti du 
tokio svorio daiktus, galėjo būti 
apie 200 pėdų (60 metrų) ilgu
mo ir 80 pėdų (24 metrų) skers
mens. Toks laivas tuščias turėjo 
sverii 800 tonų, o prikrautas — 
1,500 tonų! Tai nepaprastas 
laivas, kokį Egipte galėjo pasta
tyti.

Prekyba pasižymėję finikie
čiai, kuri’ naudojosi laivinin
kyste, gyveno' rytiniame Vidur
žemio jūroe pakraštyje, buvo 
geri jūrininkai ir navigatoriai. 
Finikiečiai ne ūen vedė preky
bą Viduržemio i ūros pakraščiuo
se, bet plaukė į Afriką, j pietus 
ir į šiaurę, net į Angliją.

Finikiečiai nepaliko jokių nu
rodymų apie savo laivus. Tačiau

laivas, apie kurį pranašas Eze- 
kelis kalba. Laivas medinis, 
kaip ir kiti, padarytai iš stip
raus medžio, vienas sl’ebas iš 
kedro medžio iš Libano L- dideli( 
masiniai irklai iš Bashano. Burė i 
— iš lininio spalvoto Egipto au
deklo, denis apdengtas brezen
tu. Vazos ir indai VI šimt. prieš 
mūsų erą, su paveikslais, kurie j 
pavaizduoja graikų karo laivus, f 
Šie laivai buvo lengvi, elegan- į 
tiški, įgula laivą galėjo privaryti 1 
arti prie kranto.

Nebūtų tikslu kalbėti apie se- J 
novės laivyną, nepaminint Rytų. I 
Seniausi žinomi šaltiniai apie! 
prekinius laivus Rytuose nuro- j 
dyla paties Marco Polo, kokie 
buvo kiniečių laivų tipai. Kinie
čiai vis dar naudojo vadinamus 
Junk laivus, kuriais vežė žmo
nes, prekes artimose distancijo-Į 
se. šie laivai labai stiprūs.

Dideli laivai tobulinami

įvyks šia tvarka

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

lietuvių organizacijos.

• 10:30 vai. pamaldos šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažny
čioje šv. Mišias atnašauja vysk. Vincentas Brizgys, paniūksią 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.

Restauruota Traky pilis

• Tuojau po pamaldų akademija parapijos salėje Marquette Parke. Kal
bės Lietuvos gen. konsule Juzė Daužvardienė, vysk. Vincentas Brizgys,

lai-XV šimtmetyje prasidėjo 
vininkystės plėtimo ir tobulini
mo laikotarpis, vadinamas dar 
“atradimų šimtmečiu”. Tai buvo 
laikai, kai laivai pradėjo kelio- [ 
nes vandenynais į tolimuosius 
xrastus, ieškodami naujų žemių 
ir turtų. Portugalų princas labai 
domėjosi kelionėmis, buvo pra-į Vasco da Gama, Kolumbo vie- 
mintas Henriku Plaukiotoju. Jis nalaikis, kuris padėjo surasti 
pasiuntė laivų ekspediciją Afri- seniai ieškomų jūros kelių į In- 
kos pakraščiu, norėdamas rasti djją, atidarė vartus į tolimuo- 
kelią j Indiją. Vėliau atsirado 3ius kraštus. Po to Portugalija 
daugiau kraštų, kurie taip pat turėjo monopolį Indijos vande 
veržėsi į Indiją, Kiniją ir Japo- nyse per visą šimtmetį. Even- 
niją. Bet kelionė buvo ilga, var- tualiai šis monopolis buvo nu- 
ginantir gabenant tokias prekes trauktas, olandų, prancūzų ir 
kaip egzotiški prieskoniai, auk- britų laivynui užplūdus. Bram
sas, narkotikai ir 1.1. T ais lai- gūs kroviniai laivuose privedė 
kais Indija, Kinija ir Japonija 
buvo vadinamos 4*Indijomis”,

į Ameriką, Kristupo Kolumbo 
vadovaujami, taip pat minėtas 
leidinys nurodo: “Nėra likusių 

I braižinių ar specifikacijų. Mes 
I žinome, kad Kolumbo laivas 
Į Santa Maria buvo toks pat lai
vas”.

prie piratų (jūros plėšikų) ant
plūdžio. Laivus reikėjo apgink-

kąip?viena Rytų šalių sritis. Ko- luoti ir sargybas sustiprinti. Vis
Tumbo laikais Amerikos konti
nentas buvo vadinamas Vakarų 
Indi jomis.

Tarpe 1400 ir 1500 metų toli
mo plaukimo susidomėjimas di- Ameriką, reikėjo statyti naujus 
dėjo ir laivininkystės technika laivus. Pagyvėjo prekyba tarp 
buvo labai tobulinama. Laivai Europos ir Amerikos. Be to, pre- 
jau turėjo du, net tris ar dau- kybą ėjo tarp šiaurinių ir pieti- 
giau stiebų. Kai kurie laivai tu- i nių valstijų, teritorijų. To’dėl lai- 
rėjo daugiau kaip 30 burių. Pa- Į vininkystė buvo vienintelė prie- 
gal knygą “Laivai” (Life Sci-: monė tarp Europos, Azijos ir 
ence Library), XV šimtmečio Amerikos, kai ji buvo jauna 
laivų planuotojai išradingumo ekonomiškai ir politiškai besi-j 
įkarštyje pastalė pirmą klasiki-

dėlto susirėmimų buvo.
Laivų statyba Amerikoje

Atradus “naująjį pasaulį”

Amerikos, kai ji buvo jauna

kurianti valstybė, be to, viduje

Be kitų laivų, Amerikos gar
siausias ir greičiausias burinis 
laivas buvo žindmas vardu 
“Clipper”, statytas vidury ir vė
liau 18 šimt. šis laivas buvo 
gražiausias, be to, greitesnis už 
visus kitus laivus. Kelionę atlik
davo perpus greičiau, negu kiti 
laivai. Antras- garsus laivas bu
vo Cutty Sark, 212 pėdų (65 
metrų) ilgio ir 36'pėdų (11 m.) 
pločio. Turėjo tris stiebus ir 34 
bures.

1807 m. New Yorke Hudson 
upėje buvo pademonstruota lai
vų regata. Buvo laivų su šonuo
se malūnsparniais ratais.,

Jau buvo statomi plieniniai 
laivai. XX šimt. pradžioje laivų 
statyba buvo didžiausiame įkaš- 
tyje. ir kraštai lenktyniaudavo 
vieni su kitais. State kariškus 
laivus, liuksusinius ir sportines,

I jachtas. Vieni buvo greitesni, ki
ti mažiau, bet visi raiže vande
nynus. Tačiau ir jiems atsirado 
konkurentas — greitesnis lėktu
vas, kuris per kelias valandas 
perskrenda vandenyną.

Garsioji laivininkystė savo 
užduotį ir dabar atlieką. Gabena 
žmones, veža sunkias pramonės 
prekes ir 1.1. Ko negaJima pa-j
daryti kitomis priemonėmis, ta j 
padaro laivai. Be to, laivai sau-1

kinį pilno didumo laivą su trim besivaržanti dėl kolonijų. Sun- pakraščius, karo' laivai ir nar
stiebais ir su didelėmis ketur- Irioji pramonė buvo laivų staty- 
kampėmis burėmis.

Kas liečia laivus, kurie plaukė ir ūkis
ba, geležinkeliai.

T3F

laiviai — nuolatinėje sargyboje.
, plieno gamyba ’^'a^SL laivininkystės amžius dar 

nepasibaigė.
| (Naudotasi “Awake” koresp;)

Atsiųsta paminėti
• SPEAK UP, lietuvio patrio

to Giliaro Urbono ir jo- artimų 
draugų leidžiamas prieškomu- 

•nistinis mėnesinis laikraštis. Ati
dengiami duomenys, kad Irano 
revoliucija buvo įvykdyta pade
dant 11,000 komunistų išmankš
tintų palestiniečių ir keleto šim
tų KGB agentų. Rašoma apie 

1 užkulisius ruošiant olimpiada 
Maskvoje ir nurodoma ją baiko- 

I tuoti. šiame numeryje telpa la
ibai vertingų straipsnių, parašy- 
• tų nuolatinių bei atsitiktinių au

torių. Speak Up laikraštį turėtų 
skaityti ir paremti visi pavergtų 
tautų kilmės asmenys, ypatin
gai Amerikos ir Kanados lietu
viai. Būtų labai gerai, jei triukš
madariai, vis svajoją apie nau
ją informacijos centrą, au

- J- SPEAK ŪP susipažintų ir jį pa
remtų. šis numeris yra .24 psl., 
kainuoja 75 cl. Metinė prenume
rata $10. Adresas: SPEAK UP, 
Box 272, Station '“B^’. Toronto, 
Ont., Canada M5T 2W2.

nepasibaigė.

SIETYNAS, vasaros numeris, 
lietuviams pensininkams žurna
las. Išeina keturis kartus me
luose -

Lietuvių visuomenė ir organizacijos (su savo vėliavomis) kviečiamos 

vėliavų pakėlime, pamaldose ir akademijoje gausiai dalyvauti.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

DĖL AFGANISTANE ŽŪSTANČIŲ 
LIETUVIU

Kaip buvo praneštą, pasiro- JAV nepripažįsta prievartinės 
džius JAV-bių spaudoje ži- Pabaltijo valstybių inkorporaci- 
nioms apie Afganistane žuvusius jos, vistiek Sovietų Sąjunga lai- 
lietuvius, Sovietų Sąjungai vyk- > ko šiuos tris kraštus sąjunginė- 
dant savo agresiją prieš šią mu- 
zolmonų valstybę, Amerikos 
Lietuvių Taryba raštu kreipėsi 
j Valstybes Sekretorių Cyrus R. 
Vance, atkreipdama sekretoriaus 
dėmesį, kad Maskva okupuoto
je Lietuvoje verčia lietuvius tar
nauti Raudonojoje armijoje, kas 1 JAV nusistatymas nepripažinti, 
priešinga tarptautinei teisei.

Kadangi JAV nepripažįsta 
Lietuvos inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą, Valstybės departa
mentas prašomas pareikšti pro
testą, kad vertimas pabaltiečių 
tarnauti Sovietų Sąjungos ka
riuomenėje yra priešingas tarp
tautinių konvencijų nuostatams.

Atsakydamas į Amerikos Lie
tuvių Tarybos raštą, Harry J. 
Gilmore; Deputy Director, Of- incorporacijų, tiek ir dėl Sovie- 
fice of Eastern European Affairs, tų Sąjungos veiksmų Afganis- 
pranešė Tarybai savo š. m. ba- tane- 

■ landžio mėn. 8 d. raštu, kad nors

mis Sovietų socialistinėmis res
publikomis ir šaukia šių kraštų 
gyventojus į Sovietų karinę tar
nybą, kaip ir kitų Sovietų Sąjun 
gos sričių gyventojus.

Departamentas mano, kad iš 
nepripažinimo politikos seka ir

kad Pabaltijo gyventojai būtų 
naudojami Sovietų Sąjungos ka 
rinėse pajėgose. Išeinant iš to, 
Valstybės departamentas nejau 
čia, kad specialus dėl šio reika
lo protestas būtų kiek naudin
gas arba turėtų kokios reikšmės.

Laiško pabaigofj, Valstybės 
departamentas užtikrina, kad 
jie yra vienodos nuomonės su 
Amerikos lietuviais, tiek dėl

Alto In.

Čikagos Pavergtų tautų komitetas
Pavergtų tautų savaitės de- 

ihonstracijoms aptarti gegužės 
28 d. Latvių Namuose įvyko Pa
vergtų tautų komiteto posėdis. 
Be kitų tautybių, sudarančių 
komitetą, posėdyje jau dalyvavo 
vietnamiečių ir afganistaniečių 
atstovai. Komiteto pirmininkas 
V. Vinkšnins pirmoje eilėje pa
brėžė komiteto veiklos svarbu
mą ir išvardijo komiteto atlie
kamus darbus. Per du dešimt
mečius kasmet yra ruošiamos | šaukimai. Tautų pavergimui at-
Pavergtų tautų savaitės proga 
demonstracijos Čikagos centre 
ir galimais būdais reaguojama 
prieš Sovietų imperialistinę ak
ciją, gresiančių pavergtų tautų 
naikinimu ir naujų kraštų pa
vergimu. Agresorius deda daug 
pastangų susilpninimui ir sunie- 
kihimui kovojančių balso dėl pa
vergtų kraštų laisvės. Tokios

tuose - metu sezonaio. Vieno’ l>av^J° akcijos rezultatai pa- 
šarvinio kaina- ?lJ yrodo' kai kas metai dergtų
lAh&ia Hamiltono Ueluviu ^monstracijose vis ma- 
PehiiDinku klubas. Rc<laktojius’ .2 ^ <temonfitrantų
P. rtnskailis, adųmistratdriu.. (organizuoto liclu-
A. ?iingela. Adrt&fe: “Sfel^nKš’*, 
P.O.4 Rrer Hamilton, Ont..
LAN 3R4.

olimpiados protesto tema (Free
dom Race Olympic Rally). Pro
grama įvyks liepos 19 d., šešta
dienį, Daley Civic Center Plaza, 
Washington Blvd, ir Dearborn 
Street, 
ninkai 
liavas 
Kalbės
tautybių atstovai ir kviestieji 
svečiai — Kongreso nariai ir kt. 
Praeiviams bus dalinami atsi

Pavergtų tautų sporti- 
atlydės savo tautines vė- 
prie kalbėtojų tribūnos, 
buvę olimpiadų dalyviai,

žymėti, numatoma išleisti pašto 
ženklą ir suteikti piniginę auką 
Afganų šalpos Fondui. Kreiptis 
į laisvųjų kraštų olimpinius ko
mitetus, kad nedalyvautų Mask
vos olimpiadoje. Pagrindinis rei
kalas, kad šių metų Pavergtų 
tautų demonstracijoje dalyvau
tų kuo didesnis skaičius žmo
nių, ypač jaunimo.

Posėdyje lietuvius atstovavo 
V. Motušis ir V. Samaška.

’ ’ ’ V. M. ' '

— Federalinė valdžia norėtų j 
Chicagoje pastatyti-modernų ir 

demonstracija įvyks didesni kalėjimą.

vių jaunimo visai nesimato, — 
V.M.).

Šįmet

JĖZUITŲ ĘMISLAS
Daug jąų.Jgirdejome apife, V.- 

Daunorokoncertą, kuris įvyko 
Jėzuitų — Jaunimo centro pa
talpose. Kai kas sako, kad tuo 
laiku -kažkas įmetė ;ply tą-psoyo-/ 
kariniais tikslais. Atrodo, kad 
kas nors, kitaip nesugebėdamas 
pareikšti protesto, tą plytą bus 
įmetęs. Nemanau, kad tokiam 
veiksmui dauguma lietuvių pri-

š.m. kovo mėn. 16 d. jėzuitų 
leidžiamame biuletenyje “Mūšų 
žiniose” net tris kartūs mini: 
“Nuomonių skirtumo lyginimas 
-plyta, Pirmoji plyta Jaunimo 
centro padidinimui; Įmetė plytą 
per Jaunimo centro langą”. 
Aišku, faktas lieka faktu, plyta 
buvo įmesta.

Bet kuriems galams jėzuitams 
prireikė dar ir taip rašyti: “Ko
munistų lietuvių elgesys Dauno
ro koncerte, kai įmetė kaladę 
per langą ir sužeidė stebėtojų”.

Nereikėtų nustebti, jei kitųcfee 
biuleteniuose ims ir parašys, 
kad ir rąstą įritino.

Stasys Jūškehas

HOT SPRINGS. ARK.
Vietos ALTos skyrius ruošia 

birželio tragiškų dienų minėj iihą 
birželio 14 d. 2 vai. popiet Y MCA 
salėje, 500 Quapaw, Hot Springs, 
Ark. Programos meninę dalį’at
liks D. L. Lapinskų šeima iš 
Chicago^.

Maloniai kviečiame visuš Hot 
Springs ir apylinkėje gyyenĄn- 
čius lietuvius miiiėjihTc daly
vauti. Valdyba

PRO MEMORLV

Gaudė Nemuno krantai —. 
priešai priešus skynė.
Ten, o tėve, tu kritai, 
keldamas tėvynę?

Augo broliai keturi, 
ąžuolais žydėjo. 
Du palūžo pamary . 
nuo šiaurinio vėjo, t. “

Kur trečiasis — kės žinos? - 
Taip aklai sutemo!
Jį išgujo be žinios

Tai atmink, kad N 
ašaros skalaująs, 
kad jo kranto 
žydi broliu kraujas.___

A. P.

r&mun
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LIETUVOS PRIEŠAI DARBUOJASI
(Tęsinys)

Apie Žemaičių jūros sukurin- 
nimą, kurią senovės rašytojai 
(Paušanius, Sofoklos ir kiti) va
dino Gintaro jūra, ordino aktuo
se 1366 m. kryžiuočių ordino 
metraštis (Scriptores rerum pru 
ssicarum, III, 710) taip nurodi
nėjo: “Aukščiau aprašytoji že
mė ir tyrumos su didelėmis seno
mis mariomis yra ir bus įvardin 
tos, skaitomos ir vadinamos pa
gal Kuršo vyskupiją ir bažny
čias ir sgavo Kuršo ir Kurlando 
ir Kuršių marių vardą ir nėra 
pavadintos pagal Žemaitijos kraš 
tą (“genannt nach dem bisch- 
tom und der Kirchen czu Kur
iant und dęm Namen Kuriant 
und Kursche hap und nicht nach 
dem landė Samaten”).

Vadinasi, patys istoriniai šal
tiniai byloja, kad žemaičių jūra, 
kurią senovės rašytojai vadino 
Gintaro /jūra, buvo tik 1366 m. 
pavadinta Kuršių mariomis pa
gal Kuršo vyskupiją, nes jos pri
klausė Kurso vyskupijos terito
ri jai. O kad ši sritis yra lietuviš
ka bei priklausė žemaičiams, aiš
kiai įrodė H. Tamašauskas sa
vo veikale “Lietuviškas pama- 
,rys” 1975 m. ir kiti.‘Dėl to ne
gali būt kalbos apie Neringos 
kuršių kalbą,; kurią mėgina su
daryti du ąpvokietėję latviai etc.

:Tpkiu būdu-K Būgos, A. Sa
lio, ir kitų-būgininkų mėginimai 
sukuršinti žemaičius net ligi 
Dubysos, padarant juos nelietu
viais, neatatinka tikrenybei, bei 
tiesai, o yra tik tarnavimas sve
timųjų mokslinei propagandai 
politiniams tikslams pasiekti ir 
tuo pačiu; nusikaltimas Lietuvai 
bei lietuvių tautai, kaip ir jų 
pastangos' suprūsinti; sūduvius 
(argumentuotai išdėstė V. že
maitis “Lietuvių etninių sienų 
klausimais” ir Ged Stanaitis 
“Kodėl 'neparašyta Lietuvos is- 
torijjŲ”)- t ’■ ’ ’ .
, Antra vertus, taip vadinami 

kuršiai priklausė lietuvių tautai.

- M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas sumanytai operai Jūratė ■

Kad kuršiai priklausė lietuviams 
tvirtino: prof. dr. L. Niederle 
(Puvod a pačatky slovanu vy- 
chodnich, 1924 m., 161 p.), prof. 
G. Vernadsky (Ancient Rusia, 
1959 m., 233 p.), prof. F. Kud- 
rinskij (Litovcy,1905, 6 p.), prof. 
J. Jaroszewicz (Obraz Litwy, I 
t., 167 p.), prof. N. Barsov (Očer- 
ki russkoj istoriškoj geografu, 
232 p.), prof. dr. F. Bock (Na- 
turgeschiehte von den Ost-und 
Westpreussen, I t., 85 p ), prof, 
dr. S. Solovev (Istorija Rossii, 
1962 m., 118 p.), dr. P. Kėppen 
(O proischoždenii jazyka i li
terature Litovskich narodov, 19 
p.), prof. A» Voldemaras (La 
Lithuanie et sės Problemes, 
1933 m., I t., 117 p.), prof. dr. 
D. Ilovaiskij (Kratkie očerki ru
sskoj istoriii. Moskva, 64 p.), 
prof- dr. J. Matusas (Vidurinių 
amžių istorija, 1946 m., 64 p.), 
prof. J. Aulneau (Histoire de 
l’Europe Sentrale, Paris, 1920 į tikimais mokiniais, 
m., 81 p.) ir ištisa eilė kitų žy- j svetimiesiems, vadina ; 
tnių istorikų bei mokslininkų, i ĮįuS žiemgaliais ir stengėsi įro- 
kurių čia neįmanoma išvardin- jįdyti, kad jie su sėliais nepriklau 
ti, kaip kad ir konstatavo žy-j^ė lietuvių kamienui. Vienok ob-
miausias 19 amž. vidurio etnolo 
gas ir kalbininkas prof. dr. R. 
Latham (The Ethnology of Eu
rope, London, 170 p.): “Cour- 
land is Lithuanian”.

Be to, tie patys kuršiai kal-

A. RIMVYDAS

SOVIETINĖ INDOKTRINACIJA
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

(Tęsinys)

nėra matęs buržuazinės santvar 
tos, kad burž. santvarkoje lietu 
vių tautos didžioji dauguma bu
vo vietinių ir užsienio kapitalis
tų žiauriai išnaudojama..

(ibid.)
Bendras išvadas Sniečkus da

ro tokias: “Švietimo srityje yra 
dar daug opių klausimų... ir stu 
dentų ideologiniame auklėjime 
yra dar daug rimtų spragų” 
(ibid.). ‘Štai kaip konkrečiai at
rodo tie “opūs klausimai” ir 
“tos rimtos spragos”.

a.) “Kai kurių literatūros dar
buotojų tarpe yra mėginimų gai 
vinti “vieningos srovės” ir kitas 
buržuazines koncepcijas- Tems 
tendencijoms pasiduoda kartais 
ir atskiri komunistai (!). Gro
žinės literatūros leidyklos vado
vybė kartais taikstosi su revizio
nistinėmis tendencijomis... Pa
vyzdžiui, straipsnyje apie Vaiž
gantą, įdėtame pirmame Vaiž
ganto raštų tome, mėginama 
supažanginti Vaižganto pilieti
nę veiklą” (ibid.).

b) Revizionistinės tendenci
jos vertinant kultūrinį palikimą 
pasireiškia Vilniaus universitete 
lietuvių literatūros katedros kai 
kuriu dėstytojų tarpe. Katedros 
vedėja Lukšienė buvo teisingai 
kritikuota spaudoje už tai, kad 
savo knygoje apie J. Biliūną 
sumenkino jo apsakymus prole
tarine tematika ir iš esmės nus
lydo į buržuazinę Biliūno kūry
bos vertinimo koncepciją... Ta 
čiau rektoratas (drg. Bulavas), 
užuot vystęs kritiką, stengiasi 
užtrinti ideologines klaidas, tai
kstosi su revizionistinėmis ten
dencijomis.”

c) “Pastaruoju metu kai ku
rių literatūros ir meno darbuo-

1 tojų kūryboje pasireiškė tenden 
ei jos per daug nukrypti į isto
rinę, tolimą nuo šių laikų gyve
nimo tematiką ir siaurą intymią 
lyriką. Pasireiškia dar ir natū
ralistinio pobūdžio tendencies 
fotografuoti nuogus gyvenimo 
faktus, nedarant reikalingos jų 
atrankos. .

(Bus daugiau)

lietuviai (autochtonai), o ne ko
lonistai lietuviai iš Didžiosios 
Lietuvos, dokumentuotai įrodė 
ir rusų akademikas prof. dr. P. 
Kušner “Etniečeskie teritorii i 
etničeskie granicy”, Moskva”. 
1951 met. V. Vileišis ‘ Tautiniai 
santykiai Mažoj Lietuvoj”, 1935 
m. ir kiti.

kalba, tik tarmiškumu šiek tiek namus žemgaliais“ (vėliau vok.: 
■skiriasi”.

Tą patį galime pasakyti ir; Priegliaus žemupyj, žemelės pu 
apie žemgalius su sėliais (sa- siasalyj, žemius-žemaičius, prof, 
liais). Mūsų K. Būga su savo iš- P. Pakarklio (Mažoji Lietuva 

tarnaudami vokiečių mokslo šviesoj (Žemi- 
žemga-; ja) vok. Semeląnt, samen, Sam- 

’ land”).
Apie žemaičių priklausymą 

nuo senų laikų lietuviams Livo
nijos kronikoj Alnpeck (136 p.) 
pažymima: “Von Samaiten ein 
her gerant, die-sint auch letto- 
wen genant” — žemaičių kariau 
na pribuvo, jie tie patys lietuviai 
buvo.

Taip pat ir sūduviai buvo ir 
yra lietuviai, o ne prūsai ir jų 
kalba neprūsiška, kaip stengėsi, tai, ukrainiečiai ir armėnai, pro- 
tamaudami ir gaviemsiems K. 
Būga su savo sufanatizuotais mo 
kiniais- įrodyti bei mulkinti lie
tuvius. Tai paliudijo Lietuvos 
atstovai 1421 m. Romoj (Lites 
ac Res gesta inter Polonos or- Toronte. Apie ją duoda daugiau 
dinemque Cručeferarum, III, informacijų Gabija Tėviškės ži

buriu 23 nr. Straipsnio pabaigo- , ., . ... . , . ,. ..* . v c a Į nuotaikoms kurstyti, priešai, beje ji taip rašo:
“Birželio mėnesio pradžioje 

bus išleista olimpiados progra 
ma, kurioje bus santraukos visų 
;taūtyvių istorijų bei informaci- 

, ja apie jų žymiausius sportinin
kus. Taip pat bus detali olim
piados programa. Ją perkant iš 
anksto, bus speciali nuolaida. 
Norima kuo daugiau programų 
išplatinti iš anksto. Programa 
bus kartu ir bilietas į visus 
olimpiados sporto renginius. 
Netrukus pasirodys olimpiados 
plakatas, kurį projektuoja To
ronto menininkė Aida Vektery- 
tė. .

Šiuo metu rūpinamasi pro
jektavimu uniformos lietuvių 
komandoms bei ■■ pavieniams at
letams, jos ganiinimu. Olimpi
nių žaidynių atidarymo iškilmė 
su uniformuotų atletų bei tauti
niais drabužiais 'apsirengusių 
jaunuolių eitynės turėtų ’su
daryti jaudinantį vaizdą.:

šalia sportinių renginių' olim
piados’ metu, bus galima vi
siems dalyvauti olimpiados po
kylyje, kuriame bus apdovano
jamas kiekvienos tautybės iški- 
kiliausiaš atletas. Čia taip pat 
bus proga pasigardžiuoti lietu
vių, latvių, estų, ukrainiečių ir 
armėnų maisto deriniu pokylio 
vakarienėje. Kultūrinė dalis 
taipgi turi savo vietą olimpiado
je: liepos 4, penktadienį, bus 
tautybių festivalis olimpiados 
atidarymo proga.

Kurie ras laiko, gali būti -tik
ri, kad įdomiai bei turiningai 
praleis du vakaru ir dvi dienas 
laisvės olimpiadoje “1980 Free 
Olympiad” liepos, 3, 4-6 d- d.

•jektyvus pačių latvių istorikas 
prof. P. Šmitas (Tauta ir žodis, 
II t., 112 p.) nurodė: “Latvių 
dainos prie lietuvių priskiria ir 
kuršius, žemgalius ir sėlius, nes 
jos anapus Dauguvos tik lietu-

bėjo žemaitiškai bei lietuviškai, v’us temini . Vokiečių žymus
ką paliudijo 16 a. metraštininkas 
M. Stryjkowski, kuris ilgai gy

veno žemaičių krašte ir gerai 
buvo išmokęs žemaitiškai. Jis 
aplankęs Kurlandiją (kuršius) 
rado, kad šio krašto gyventojai

.kalbininkas J. Grimm (Geschi- 
chte iėr deutschen Sprache, 

• 169 p.; tvirtino, kad brangi lie
tuvių kalba laikėsi nuo Vyslos 
ligi Dauguvos, vodinasi, sembai 
bei samiai, skalviai, žemaičiai,

yra žemaičiai, su'kuriais jis su-j kuršiai, žemgaliai ir sėliai kal- 
sikalbėjęs žemaitiškai: M. Stryj , bėjo lietuviškai.
kowski (Kronika Polska, Litews 
ka, I, 4): ‘Kurlandijos šalies 
valstiečiai yra žemaičiai ir kai- migala) reiškė Žemaitijos galą 
ba žemaitiškai”. Ir klaipėdietis Į bei galinius žemaičių gyvento- 
istorikas M- Praetorius, kuris 
gerai žinojo žemaičių ir kuršių 
tarmes, savo kapitaliniame vei
kale “Acta Borussica” (II t., 
556 p.) tvirtino: “Žemaičiai, lie
tuviai ir kuršiai kalba ta pačia

žemgaliai buvo glaudžiai susi 
ję su žemaičiais, žemigala (Ze-

semigalla) ir pietuose Skaros-

1

S. Girionis

Mūsų spaudoje
REMKIME LAISVĖS OLIM
PIADĄ IR DALYVAUKIME 

JOJE
Išeivijos lietuviai, latviai, es-

testuodami prieš rusų pagrob
tas ir grobiamas tautas, neda
lyvaus Maskvos olimpiadoje, o 
jos vieton ruošia Laisvės Olim
piadą, įvykstančią liepos 4-6 d.

patriotiniu nusiteiki-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
M Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
gyo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,

UŽ10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati- 

nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoju 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST 
CHICAGO, IL 60608

jus, kadangi žemgaliai su že
maičiais, anot jprof. dr. J. Och- 
manski (Hišto'ria Litwy, 1967 
m., 12 p.) buvo sudarę vieną 
kiltį (“žemaičiai su žemgaliais 
buvo sudarę vieną kiltį”). O šie 
tampriai jungėsi su sembais bei 
samiais prie Priegliaus, kaip vo-’ 
kiečių istorikas O. Rutenberg 

Į (Geschichte der Ostseeprovin- 
zen, 146 p.) konstatavo: “Žemai- 

. čiai arba samogitai, nors taip 
pat lietuviais skaitomi, bet pra
džioj su samiais arba sembais 
prie Prieglaus ir su žemgaliais 
prie Dauguvos vieną kiltį buvo 
sudarę”. Lenkų istorikas prof, 
dr. H. Lowmianski (The An
cient Prussians, 1936 m., 47 p.) 
paaiškino: “Prūsiškas vardas 
Sambijos yra giminingas su lie
tuvių Žemaitija, lotyniškai Sa- 
mogitia, ir latvių Semigala, Se- 
migalia, nes visi atatinkamai pa
žymi, kaip žemi kraštai, randa
mi Priegliaus, Nemuno ir Dau
guvos žemupiuose”. Dar ryškiau 
V. Žemaitis (Lietuvių etninių 
sienų klausimais, 37 p.) pasisa
kė: ‘Žemaitijos provincija tu
rėjo dar dvi galines sritis- šiau
rėj į pietus nuo Dauguvos žemu
pio — žemius-žemaičius, vadi-

dinemque Cručeferarum, 
46): “Visų tų žemių (sūduvių 
bei jotvingių) žmonės kalbėjo ir , 
dabar kalba lietuvių kalba, ir 
jie neturi ir niekad neturėjo ki 
tos kalbos, kaip lietuvių, nes 
niekuomet nebiivo ir dabar nė
ra to, kad lietuviai sūduvių ne
suprastų. ar nebūtų supratę' 
Pačių vokiečių objektyvus istori 
kas dr. F. Tetzber (Die Slawen 
in Deutschland. 1902 m., 28 p.) 
patvirtino: “Savo kilme trys sri 
tys:: Sūdruva ir Skalvija bei Ska 
lavija yra grynai lietuviškos” 
(tai argumentuotai įrodė J- Ven 
cclova” Sūduviai -— jotvingiai- 
dainuviai”, 1974 m.).

Ir Lietuvos bei-lietuvių tau
tos priešai įrodinėjo ir dabar vi
sokiais būdais stengiasi įrodinė
ti, talkininkaujant mūsų būgi- 
ninkams, kad Mažosios Lietuvos 
lietuviai yra kolonistai iš Didžio 

I sios Lietuvos, kas neatatinka 
tiesai bei tikrovei. Mažasios Lie
tuvos sūnus prof. A. Kurschat, 
kuris gerai žinojo savo šalies 
praeitį, 1911 metais (Mitteilun- 
gen der Litauischen literaris- 
chen Gesellschaft, V t., 30 sąs.) 
aiškiai pabrėžė: “Lie urbevoel- 
kerung bilden die Litauer” — 
Mažosios Lietuvos pirminius 
(aborigenus) gyventojus sudaro 
vietiniai lietuviai. Kad Mažosios 
Lietuvos gyventojai yra vietiniai

O kur nors kitur vėl pasitai
ko bažnyčią”. Kitur vėl pasitai
ko “faktų, kad mokytojai ben- 

i dradarbiauja su kunigais.” Ta
me pat straipsny skundžiamasi, 
kad “neparodo sąmoningumo ir 
aukštųjų mokyklų studentai, kai 
kurie jų atostogaudami lanko 
bažnyčią”- N. Vaitkevičienės, 
šių metų liepos 20 atvykusios 
iš Lietuvos Kanadon, liudijimu 
85 nuošimčiai lietuvių tuokiasi, 
bažnyčioj, neišskiriant ir dalies 
komjaunimo, kuriam už tai gre
sia reperesijų pavojus. Į Šiluvos 
ir kitur garsius atlaidus žmo
nės, kaip ir seniau, plaukia iš to
limiausiu vietų, c

Tačiau nesėkmingiausia, atro
do, kova su Lietuvos jaunimo 
tautiniu
mu. Dėl to spaudoj daugiausia 
verkšlenama. Šių metų kompar
tijos suvažiavime pats Sniečkus 
apie'tai labai daug kalbėjo. Dėl 
visų nesėkmių kaltinami “bur
žuaziniai nacionalistai”. Snieč
kus dėstė. “Iš visų kapitalizmo 
atgyvenų žmonių sąmonėje ga
jausi yra nacionalistiniai prie
tarai. Į šiuos prietarus labiausia 
ir stengiasi įsikibti buržuaziniai 
nacionalistai... Nacionalistiniai 
prietarai yra tas arkliukas, ku
ris turįs padėti nacionalistams 
nukreipti atskirus darbo žmonių 
sluoksnius ir ypač atskiras jau
nuolių grupes iš proletarinio in
ternacionalizmo kelio į “naciona 
linio komunizmo” klystkelius. 
Nacionalistiniams prietarams, 
ypač antirusiškoms neigiamoms.

kita ko, stengiasi panaudoti tą 
faktą, kad lietuvių tauta dau
gelį metų kentė sunkią naciona
linę priespaudą. Jie stengiasi su
tapatinti carizmą su rusų tau
ta’’ (Komj. Tiesa, 1928. 2. 14). 
Toliau savo kalboj Sniečkus vėl 
šitaip skundėsi: “Mes negalime 
taip pat taikstyti su mėginimais 
skiepyti jaunimo tarpe neteisin
gas pažiūras, idealizuojančias 
buržuazinę santvarką Lietuvo
je. Mes turime plačiau ir giliau 
aiškinti, ypač 'jaunimui, kuris

Etobicoke Centennial Sports 
Complex (Toronto priemiesty
je). K. Petrokaitis

— Čikagos merė Jane Byrne 
planuoja pakelti miesto nuosa
vybių mokesčius 7%.

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede__ _  dol.
Pavardė ir vardas __________
Adresas ____________ — ________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savu _ 
yra nauja* skaitytojas. Priede — dot 
Pavardė ir vardas __________
Adresas _______________________________

kuris

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

• KŪPESHNGAI IŠPILDO MI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sponjoriaua pavardė, vardas ir vietovė

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

TeL 476-2206

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus____dol.
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas --------------------------------------------------------------------------

Išėjusi H spaudos ir galim* gauti knygų rinkoje

Helps Shrink 
Swelling Of •

I Hemorrhoidal

• Platinimo vajaus proga, praiau.siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresą* .-------------------------------------------------------------------------

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti ]tako* | krašto politiką. 102 p*I. Kaina fl.50.

Knygos bus išsiųsto*, jei 11-50 čeki* arba Money Orderis 
bū* pasiųsta* tokiu adraau:

.W

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 ia needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

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. Raūkčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileįkio, 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 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 
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 S3.

• 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 S2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
EL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
........  . , a -T _ —____ -__
•į — NAUJI INOS, CHICAGO », ILL Thursday, June 12, 1980
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Melagiai nepavargs, jei bus klausytojų
Tai seniausias lietuviškas priežodis, Įtrauktas Į pa

čius seniausius lietuviškus kalendorius, kurie mėgdavo 
Įrašyti kelis ar pora lapų priežodžių. Dar Įdomesni yra 
senų priežodžių komentatoriai. Jie aiškindavo, kur me
lagiai labiausiai mėgdavo melus pasakoti. Vieni me
luodavo naktiganėje, kiti karčiamoje, treti po vakarie
nės prie vartų. Jeigu atsirasdavo klausytojų, tai me
lagių netrūkdavo.

Kitas priežodis tvirtina, kad teisybė jau mirė, todėl 
ir pasiliko tik melagiai.* Ypatingai labai daug melą 

mėgstančių atsirado lietuvių politikų tarpe. Jie taip 
pradeda mluoti, kad dažnai patys skelbiamu melu pa
tiki. Jie peluoja, bet’mano, kad kiti patikės, tai melą 
ir skelbia. Melagiai .visada meluoja, jeigu atsiranda kas 
juos klauso. K?.

Didžiausioje lietuvių organizacijoje atsirado melą* 
mėgstančių skelbti mokytų žmonių. Visai nesuprantame 
kokiu būdu pačiame Įtakingiausiame lietuvių komitete kilo 
mintis, kad melas lietu^Wš:gali būti naudingas. Pirmi
ninkas vienais metais pakvietė didžiausią lietuvi me
lagį ir Įpareigojo jį Įtikinėti lietuvius, kad jie niekam 
netinką. Pirmiausia — jie seni ir rimtam darbui netin
ka. Antro — jie aukštų mokslų nebaigė; o jeigu vienas 
kitas ir baigė, tai jis jau užmiršo, ką mokėsi. Trečia — 
senių sukurtos partijos jau yra atgyvenusios, rimtam 
darbui netinka. Visa tai buvo melas. Bet buvo klausy
tojų, tai pakviestas melagis nepavargo. Jis pasakojo, 
iri pakartojo tą pačią pasaką. Jis referatus skaitė, jis 
tuos melus laikraščiuose rašė, jis tam melui skelbti nau
dojo už pinigą veikiančias radijo valandėles.

Gudriausias melagis būtų ir toliau melavęs, jeigu 
lietuviams nebūtų nusibodę melų klausyti. Prieš tokius 
metus Chicagon buvo sušauktas Vyriausias Komitetas, 
kuris nesudraudė ir toliau tokius melus skelbti. Jie net 
vieną profesorių pakvietė susirinkusiems gražiai pa
meluoti. Jis buvo Įpareigotas gražiai pameluoti, kad su
sirinkusieji dar kartą pasiklausytų apsukrių teisinin- Į 
kų ir ne visiems suprantamų lotyniškų žodžių. Į

Reikalai pradėjo keistis, kai lietuviams nusibodo 
melo klausyti. Kol buvo atlikti pirmieji susirinkimo 
formalumai, susirinkusieji tylėjo ir klausė. Jie būtų ir

— Mes jau seniai klausome melo, jis mums įgriso, 
mes norime teisybės ir naudingo darbo...

Jaunas vyras įteikė susirinkimo pirmininkui raštą 
su devyniais parašais. Tas raštas tiek paveikė pirmi
ninką, kad jis paskelbė pertrauką. Jis norėjo patikrin
ti, ar iŠ tikrųjų ten parašai buvo tikri, ar pasirašiusieji 
buvo įgalioti pasirašyti, ar negalima viso reikalo ati
dėti kitam posėdžiui... Bet niekas iš to neišėjo. Nieko 
nepadėjo ir melagių partijos profesorius, surašęs pas
kaitą apie lietuvių politines partijas ir jų siekimus, 
nors nepriklausė jokiai politinei partijai.

Pareiškimą pasirašiusieji ryžosi vieni kitiems sa-i 
kyti teisybę ir ryžtis į tiesos kelią atkreipti kitus mū-I 
sų tautiečius, kurie buvo melagių gerokai apglušyti. Da
lis nepasirašusiųjų praregėjo ir nuo melagių pradėjo 
trauktis, nes jie pradėjo skirti faktus nuo melo; jie patys 
įsitikino, kad daug smagiau dirbti su teisybę mėgstan-| 
čiais žmonėmis, Devynių vyrų grupė pirmiausia apvalė 
nuo melagių pačias didžiausias lietuviškas orga- 

(nizacijas.
i Nelaimė, kad melus mėgstantieji įšibovė įį kitas 
(lietuviškas draugijas. Pirmiausia jie įsivaizdavo, kad 
tiktai jie vieni buvo neklaidingieji Jie nepramoko gra
žiai lietuviškai kalbėti, bet jie įsivaizdavo pateptasiais, 
tinkamais lietuviams mokyti ir įsakinėti, ką jie turi da
ryti ir ko nedaryti. Kelioms tokioms organizacijoms 
gresia pavojus visai susiskaldyti ir ištižti. Bet ir di
džios organizacijos atsistos ant stiprių pamatų, kai jų 
nariai atsisakys klausyti amžinų melagių. Esame įsiti
kinę, kad mažesnės organizacijos greičiau atsisakys 
klausyti melagių ir pradės tvarkytis be melo.

Mums atrodo, kad lietuvius apėmusi melo liga bus 
išgydyta. Jai nereikia aukštus mokslus baigusių dakta
rų ir diplomų. Kartais daktaras gali savo vardą po me
lagingu dokumentu pasirašyti. 80 lietuvių buvo susi
rinkę melagingam dokumentui paruošti.’ Jie nedrįso 
savo pavardės padėti ■ po melagingu dokumentu. Atsi
rado vienas kuris viešai pareiškė, kad jis būtų savo pa
rašą po tuo dokumentu padėjęs, jeigu melagingo doku
mento autoriai būtų jį paprašę pasirašyti. Tada 80 vy
rų dar nežinojo, kad lietuvių tarpe yra tiek daug me-

» Daugiau vyrai nesutiko klausyti melagių, o šian
dien šitas vaistas, jau taikomas ne tik Chicagoje, bet vi
soje Amerikoje. Kanadai keliais atvejais'buvo kalama Į 
galvą, kad pateptieji vadai daugiau žino, negu papras
tos, teisybės siekiančios ir teisybę suprantančios gal
vos. Reikia tikai pasižadėti melagių neklausyti.

Tuščiais žodžiais ir netolerancija paremtas vadiz- 
mas privalo būti išstumtas iŠ visuomeninės lietuvių vei
klos. Atliktas darbas turi būti pasitikėjimo matas, bet 
neturi būti tušti plepalai.Laisvės kovai surinktos aukos ne 
privalo būti išleidžiamos tuštiems pasivažinėjimams.

Melagiai gali nepavargti meluoti, bet' lietuviai jau 
pavargo melą klausyti. Visuomeninis darbas negali bū
ti melu pagrįstas. Tam. darbui reikalinga tyriausioji 
teisybė.

VL. BAKŪNAS

PASTABOS IŠ TOLO

Jis

Pristatytas Lietuvos žemėlapis, 
pagerbtas įc autorius

(Tęsinys) imsiąs daryti — dėlto, kad ką
daugiau nieko jau nesi- galėjo padarė (šio paskutinio

Kauno Prisikėlimo bažnyčia

į žemėlapio paruošimas truko net 
j keturis metus) — dabar jau su- 
I laukęs tokio brandaus amžiaus 
i (80 metų) norįs (ir turįs) pa- 
Į ilsėti, nes tai ką pastaraisiais 
I metais kūrė — buvo didele dali- 
I mi jo žmonos skatinimu ir šei- 
I myniška parama, to darbo globa.

J. Andriaus padėkos ir atsis
veikinimo žodžiai buvo sutikti 

I su dideliu dėmesiu ir dėkingu
mu, turint vilties, kad jei kas 
imsis jo (kartografo) darbą iš- 

I eivijoje tęsti — jis niekada ne- 
Į atsisakys savo patyrimo ir pa- 
I tarimo. J. Andriaus šiame, nau- 
I iausiame žemėlapyje sudėta net 
| 7230 Lietuvos vietų pavadinimų, 
I :š kurių vienvardžių 336, miestų 

203, miestelių 505, ir’mažesnių 
vietovių 1186. Esu tikras, kad 
kiekvienas šioje akademijoje da
lyvavęs (kurių buvo pilnutėlė 
salė) naurajame žemėlapyje (ku 
rį daug kas pirko) rado ir savo 
vietą (jei ne kaimą tai valsčių 
tikrai) gimtojoje Lietuvos žemė-, 
i e, kuri labai vaizdžiai parodyta 
J. Andriaus žemėlapyje.

Savo šias trumpas, J. Andriaus 
žemėlapio pristatymo proga, pas
tabas baigiu visuotinu mano pa
tarimu ir pritarimu paties J. 
Andriaus žodžiams, kuriuos jis 
parašė sudarydamas žemėlapį 
Lietuvių Enciklopedijai 1956 m.: 
‘Visos mūsų visuomenės prita
rimas šiam darbui buvo aiškiai 
jaučiamas ir reikia tikėtis, kad 
jis bus jos palankiai sutiktas. 
Taip pat ir mūsų spauda šiltai ir 
nuoširdžiai rėmė šį darbą. Pa
dėkos žodžiai čia būtų labai men 
ki ir nereikšmingi. Juk visus 
mus vienon šeimon jungia sa
vojo krašto meilė, jo laisvės lau
kimas. Jei šis bendras lietuviš
kas darbas bent kiek prisidės 
kenčiančios Tėvynės meilei iš-

BALFo DARBAI IR SIEKIMAI

BALFo Los Angeles skyrius, 
kuriam jau daug metų pirminio 
kauja BALFo veiklai pasišven
tęs VI. PAŽIŪRA, turi naują 
valdybą (šiems metams), kuri 
neperseniausiai pasiskirstė parei 
gomis šitaip: pirm-kas — VI. Pa
žiūra, vice-pirmininkai — dr. 
Birutė Raulinaitienė, Ramūnas 
Bužėnas, Liucija Mažeikienė ir 
Angelė Nelsienė. Sekr. —- Jani
na Rukšėnienė, ižd. — A. Mil
kevičius. Los Angeles kaimyni
nių vietovių įgaliotiniai: Santa 
Monikos — dr. B. Raulinaitienė 
ir A. Milienė, Orange County — 
A. Pažiūrienė, Long Beach — 
Br. Seliukas, Palm Springs — 
S. Kvečas, Glendale — J. Džen- 
kaitis. >San Diego — H. Gorodec 
kas, Santa Barbara . — V. Zau- 
nienė, ir čia pat Los Angeles — 
V. Paplauskienė, gi jaunimo 
įgaliotiniai — L. Vaitaitis ir J. 
Bužėnas. .

Mane paprašytas, pir-kas VL 
Pažiūra taip apibūdino tame po- 
sėdyrc aptartas- šių. metų veiklos

Ėsame pasiruošę priimti iš 
rnrelų lietuvių aukas bet ku
riuo laiku ir visur, nes pagalbos 
prašančiųjų yra visada. Būtų 
idealu jei visi jaustume šią šven
tą tautišką pareigą pagelbėti var 
ge esančiam ir savo auką atiduo 
tume bet kuriam valdybos na
riui.

2. Numatoma nuo spaliu mėn. 
12 d. iki gruodžio mėn. 1 d. pra
vesti kasmetinį piniginį vajų. 
Tuo metu stengsimės kiekvieną 
asmeniškai paprašyti aukos. Ta
čiau žinokime, kad duoti yra 
daug lengviau, negu prašyti. 
Todėl duokime patys, kad ir ne- 

_________ prašyti- Aukokime šianl kilniam 
laikyti ir jai jaunojoje kartoje tikslui visi. Išgirskime visi pra- 
išugdyti, tai jo tikslas bus su šančiųjų balsą. O jų yra daug, 
kaupu pasisektas”. 3. Lapkričio mėn. 15 d. numa-

no meninę programą atliks jau- 
» nos, puikios solistės: Vita Poli- 

kaitytė, Daina Gudauskaitė ir 
Vilija Variakojytė. Tai mūsų- 
tautos ateitis. Iš anksto prašo
me tą dieną rezervuoti BALFui 
ir nedaryti jokių kitų parengi- 

į mu. Visus prašome į balių
Ačiū visiems, kad nuoširdžiai 

remiate BALFo veiklą.”
Tiek BALFo Los Angeles sky

riaus pirmininkas VI. Pažiūra, 
j Jei tą pareiškimą reikėtų bal- 
: suoti, tai statau* jį lietuviškosios 
Į visuomenės balsavimui: kas už? 
į — vienbalsiai. Kas prieš? — nė- 
| ra. Kas susilaikė? — nėra. Nu- 
| tarta. Geriausios sėkmės netik 

mūsiškiam (Los Angeles) sky
riui, bet ir visai BALFo orga
nizacijai-

PREMIJA DAILININKEI 
I. BRAZDŽIONIENEI

Los Angeles gyvenanti daili
ninkė Ilona Brazdžionienė (Bal- 
vočiūtė) savo darbais pasižymė
jusi netik vietinėse bet ir kitose 
parodose, nesenai išskirtinai bū
vą atžymėta lietuvių dailininkų 
šeimoje, kai Čiurlionio Galerija 
(jos Jury Komisija) Ilonai Braz 
džionienei paskyrė penkių šim 
tų dolerių premiją. Jury Komi
sija jai atsiuntė tokį pranešimą 
ir 500. — dol. čekį: “Miela p. 
Brazdžioniene. Labai malonu 
Jums ! pranešti, kad Čiurlionio 
Galerijos, Inc. Jury Komisija, 
sudaryta iš dailininkų Juozo Mie 
liūlio, Janis Strods ir Anthony 
J. Cooper (Skupo), savo-1980 m. 
gegužės 15 d. aktu paskyrė dail. 
M. šįleikio 500. dol. premija 
už * Jūsų kūrinį “Purpurinis 
paukštis. Linkėdami sėkmės ir 
toliau kurti savo tautos 'garbei, 
širdingai sveikiname Jūs su šiuo 
linkejimū”.' Laišką pasirašė Do
mas Adomaitis — pirmininkas ir 
Mikas Šileikis — vice-pirininin- 
kas Meno Reikalams. Sveikina
me netik, Iloną --Brazdžionienę 
su premija, bet ir premijos me
cenatą Miką.Šileikį.

EUROPA NEPRISIDEDA

Nežiūrint prez. Carterio deda
mų didelių pastangų sustabdyti 
Rusijos gobšumą grobti nepri
klausomas valstijas, tiek Vokie
tija ,tiek ir Prancūzija žiūri pro 
pirštus. Gaunasi vaizdas, kad 
šios abi galingiausios Vakarų 
Europos valstybės visai nekrei
pia dėmesio į prezidento Carte
rio šauksmą, o pasinaudodamefs 
proga, plečia su Sovietų Sąjun
ga prekybą. Ir kai kuries kitos 
Europos valstybės, kaip atrodo, 
pasiryžusips sekti Prancūzijos ir 
Vokietijos pavyzdžiu.

— Jeigu norite taikos, tai ne
galite skelbti nutarimus, taikai 
kliudančius, — Izraelio premje
rą Begin įspėjo JAV Valstybės 
sekretorius E. Muskie.
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PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

Kurkulgis sunkiai palinkęs žiūrėjo pro šalį 
ir nieko neatsakė. Stasiulis, matydamas jo nuo
taiką, tur būt, norėjo jį paguosti ir draugiškai 
įtikinėjo:

— Ar gaila, kad anuos ten palikai? Spiauk. 
Aš, kaip matai, išmestas iš jų tarpo ir nė kiek 
nesijaudinu. Tegu 1 žodžiu, tas oras ne mums, čia 
geriau. Čia tu esi laisvas, arba bent vieną minutę 
Įsivaizdini, kad esi laisvas, štai žiūrėk, šis jau
nuolis, kuris mėgina skersai stalą perlipti, jis nesi
varžo ir nesibaimina, jis siekia, ko šią minutę 
trokšta, čia visi atsipalaiduoja nuo apskaičiavi
mų ir žeminančio neturto jausmo. Mielas Kurkul- 
gi, pats žinodamas tik savo vietelę banke, ten kam
putyje, ir savo namelius žaliam kalne — toli gra
žu dar ne viską žinai!

Kurkulgis nesuprato, ką Stasiulis šiuo metu 
norėja pasakyti, tik jautė, kad jam svetima ir to
lima yra teji jo kalba. Jis neryžtingai priėmė 
naują Stasiuh'o pasiūlymą išgerti, nes jam dabar 
atrodė ,kad būtv; išdavimas palikti vieną Stasiulį 
begerianti?” ...

Pamažu jie įsijungė Į Kurkulgiui nesupran
tamą pašnekesį su kaimynais. Stasiulį- apsupo 
svetimi žmonės, kalbėjo su juo sava, Kurkulgiui 
neįprasta kalba. Kurkulgis jau neprieštaravo: 
kvietė gerti— gėrė, pasakojo juokingus nuoty
kius — juokėsi pavydėtinu nuoširdumu, kad net 
Stasiulis vis dirstelėdavo į jį. Stasiuliui, matyt, 
buvo savotiškas malonumas globoti čia naujoką, 
nepritapusį Kurkulgį. Ir jis visiems pažįstamiems 
pabrėžtinai sakydavo:

— Ar nepažįstat pono Kurkulgio? Aš džiau
giuos, kad galiu jį savo bičiuliu vadinti. O jis bū
na Įdomus. Labai! Tik jam reikia įsisiūbuoti..?. 
Būkie pažįstami.

Stasiulis vis sekė Kurkulgio nuotaikas kaip

Dabar Kurkulgiui atrodė menki dalykai ir 
buhalteris ir jo paties vietelė ten kamputy, ban
ke. Ir pats bankas šiuo metu jam buvo tik keis
tas jo gyvenimo išmislas...

Kurkulgis užmiršo stebėtis. Jis nesistebėjo, 
kad be jo žinios ir nuovokos keitėsi aplinka, kei
tėsi žmonės. Stasiulis darėsi vis tolimesnis ir 
sunkiau pasiekiamas. Stasiulis darėsi pavojin
gas, kaip kokia užkrečiama ligo, ir Kurkulgis 
vis beviltiškai į tą pavojų grimzdo. Jų tarpe stai
ga atsirado, kaip krautuvių langai, išpuoštais 
veidais merginos. Nepažįstamos, drąsios, šlykš
čios, bet ir patrauklios. Kurkulgis vis šypsojos be 
jokios prasmės. Jam keista buvo, kad viskas de
dasi savaime...

ligonio, ar nuskriausto berniuko, tarytum bijo
jo, kad šis staiga pradės verkti ir jam nebus kaip 
jį numaldyti...

Kurkulgiui pagaliau ėmė painiotis vaizdai, 
net keli žodžiai sulipdavo į vieną, lyg dideliame 
karštyje raudoni geležies gabalai. Kurkulgis pa
sidavė Stasiuliui, pasidavė degtinei, kuri apsu
po, suvystė apnarlioja jį tūkstančiais plonučių 
gijelių, kurių kiekviena atskirai buvo trapios, 
lyg voratinklis, bet visos jos turėjo neįveikiamą 
stiprybę. Kulkulgis ir pats nejuto, kad linko čia 
į vieną, čia Į kitą pusę, darė taų ka negalvojo Ha- 

..ryti, kalbėjo, ko niekados nebūtų sakęs.

Merginos? Kurkulgis suraukė kaktą ir pa
mėgino suprasti: kam jos čia atsirado? Jis nu
tilęs stebėjo, kaip tos svetimos moterys Stasiu
liui buvo tokios meilios ir lipšnios. Stasiulis vie
nos jų paklausė: “Kaip tavo vardas?”, bet elgėsi 
su ja kaip su seniai pažįstama. Kurkulgiui buvo 
keista. Jis tuo tarpu džiaugėsi, kad į jį tos sveti
mos moterys nekreipia

Bet štai Stasiulis atsargiai paima Vieną mer
giną už peties, prisitraukia prie savęs ir kažką 
kalba jai į ausį. Mergina pradžioje įnoringai su
traukia nosį, lyg nepatenkinta, o paskui atvirai 
ir bejėgiškai nusikvatoja. Kurkulgis stebi, kaip

ji atsikelia iš savo vietos, prieina prie jo, atsisė
da greta. Dirbtinai- lipšiai jam šypsosi ir 
kalbina jį.

— Mano pupa, kodėl toks liūdnas? — Ji ne
laukia Kurkulgio atsakymo ir nei iš šio, nei iš to 
pradeda glaustis, apsupdama jį įvaikiais kvepa
lais. Ji kalba Kurkulgiui kažką į ausį, ko jis, ne
pajėgia suprasti, tik žino, kad tai begėdiška ir 
nepadoru. Nors.Kurkulgiui šį momentą viskas 
atrodė vis tiek, bet jis ne juokais pabūgo. Ypač, 
kad mergina žiūri jam į akis ir merkia, kaip ki
to smoterys, kurias lig šiol Kurkulgis pažino, 
niekados jam nemerkdavo. Kurkulgis norėjo pa- 
sišykštėti, bet jam pasidarė juokinga ir jis šyp
telėjo. Mergina, tarytum, to tik ir laukė: jį ap
kabino Kurkulgio kaklą ir ausin pasakė:

— Dabar tu mano... — ir patraukė jį prie 
savęs.

— Kaip?... tavo?... — sumurmėjo Kurkulgis, 
o pats sau vienas pabūgęs pagalvojo:

— O — jei, o—jei.. — kas čia bus... — Ir čia 
pat pažvelgęs į merginos pilnas krūtis, dar la
biau sumišo, suprasdamas, kad ji tas krūtis 
bet kada pasiruošus vyrams parodyti ne tik/tef- 
dėl, kad ji jokios gėdos nepažįsta,bet ir todėl,kad 
“šitokias” krūtis ji turi ir didžiuojasi. Merginai 
jis, nors neryžtingai, nusprendė pareikšti;

(Bus daugiau)

Naujienos, Chicago, 8, 111. Ihursdiy, June 12, 1980
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PERSPĖJIMAS RUSAMS

, joms. Nepalikus testamento, 
dažniausiai pasinaudoja mūsų 
tėvynės okupantas rusas.

PASKELBĖ TARNAUTOJŲ 
ATLYGINIMUS

iš kiemo.) Narės prašomos dalyvauti 
ir užsimokėti duokles, nes vasarą su
sirinkimų nebus. Po šio susirinkimo 
bus vaišės. Rožė Didžgaivis.

Lietuvių Pansininku S-gos narių 
metinis susirinkimas įvyks birželio 
12 d., ketvirtadienį, 2 vaL popiet Šau
lių namuose, 2417 W. 43rd St. Bus 
renkama nauja valdyga ir revizijos 
komisija. Po susirinkimo 'bus kava su 
pyragaičiais. Valdyba

Našlių, Našliukių ir Pavienių klu
bas birželio 13 d. 6 vai. vak. šaukia 
narių susirinkimą, kuris įvyks Vyčių 
salėje, 2455 W. 47th St. Po susirin
kimo — vaišės. V. Cinką, rast.

Senatas paskelgė 7,000 tarnau
tojų atlyginimus. Didžiausią 
tarnatojų štabą turi senatorius k 

j rijos_ sąjungoje. Priklausė Lietu: mėn pe^ode j?

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini KRIKŠČIONIUI

KĄ VEIKIA NOKUSIEJI ŠVENTIEJI?
Mirusieji šventieji ir nešventieji nieko nebeveikia; jie mi 

ir ilsisi kapuose ir laukia prisikėlimo. Jie nepasidaro angelais ir 
negarbina Viešpatį. Psalme 115:17 skaitome: “Ne mirusieji giria ’ 
tave; Viešpatie, ir nė vienas, kuris nužengia į tylumą” (Skvir. ■ 
Vert. “į mirusių buveinę”, ebr. “šeolį”). Garsusis Senojo Testa- i 
mento rašytojas, Izraelio karalius, sako: “Ką tik tavo ranka gali 
padaryti, tuojau daryk, nes nei darbo, nei proto, nei išminties, 
nei žinojimo nebus kape (šeolyje), į kurį tu skubiniesi” (Mokyt. 
9:10). Mat, žmogus yra padarytas iš žemės, todėl mirdamas vėl į 
žemę sugrįžta. Turime garbinti Viešpatį Dievą kol esame gyvi. 
Todėl parašyta: “Taigi, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, 
visa darykite Dievo garbei” (1 Kor. 10:31). 146-je Psalmėje skai
tome: “Girkite Viešpatį. Girk mano siela Viešpatį. Aš girsiu Vieš
patį kolei esu gyvas. Palaimintas keno padėjėjas Jokūbo Dievas, 
kurio viltis Viešpatyje, jo Dievuje”.

tV. RASTO TYRINĖTOJAI
]. Mushant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS
aąUĮRRUA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

4449 S®. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-4444 • 
Pfuttįą ligonius pagal gusi tarimu |

Jei neataliepia, skambinti I Lietuvių Moterų draugijos Apšvie-
--- —------ ———-------------------- — Į tos pusmetinis narių susirinkimas 

nu DATTT V TYAOr’TLJ šeštadienį, birželio 14 <L, 1 vai.
JrAUlj IsAnUld/popiet, 3808 So. Union Avė. (įėjimas

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Vytauto bažnyčia Kauno

Stasys Juškėnas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Community klinikos 

Medicinos direktorius

VALANDOS: S—8 darbo dienomis ir

Tol.: 542-2727 arte 542-2728

BE 3-5193

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIG^“ 

3907 We«t 103rd Street 
Valantipagal Huuarii&a.

DK FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
241S W. 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina aku. Pritaiko akiniua 
“contact lensea” 

Vai agal noitarima. Uždaryta

ir

tree.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLRS IR 

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

Ofiao Hlef.: 774'*30
RasMoodloa tolof.: 448-5545

JAV militarinių jėgų jungti
nio štabo viršininkas, aviacijos 
gen. David C. Jones perspėjo ru
sų šovinistinius militaristus, kad 
klaidingas Amerikos gynybos ra
daro įspėjimas apie sovietinių 
raketų Amerikos kryptin skri
dimą, yra kartu ir rusams per
spėjimas, kad jie nemėgintų 
prieš Ameriką bet kokių milita
rinių avantiūrų. Ta klaida, anert 
jo, taip pat parodo, kad JAV ati
džiai saugo savąjį kraštą.

A. A. JONAS GLIAUDELIS

KO IRANAS NORI 
15 AMERIKOS

ALŽYRAS. — Alžyro naftos 
ministeris Akbar Momfar, atva
žiavęs į Alžyran suvažiavusių 
naftą eksportuojančių valstybių 

, atstovų konferenciją, laikrašti
ninkams pareiškė, ko Irano val
džia iš tikrųjų nori iš Amerikos. 
Pirmon eilėn, Amerikos vyriau
sybė turi viešai atsiprašyti, 
kaip Ramsey Clark Paryžiuje 
pareiškė, Irano tautą už 25 me
tų santykius su buvusiu Irano 
šacho Rėza Pahlevi. Be šio atsi
prašymo negali būti jokias kal- 

(bos apie 53 suimtų diplomatų 
t ir ambasados tarnautojų grąži- 
- nimą.
I Kai bus viešai paskelbta pir- 
I moji sąlyga, tada JAV vyriau- 
j sybė privalo atiduoti visus pini
gus ir visas vertybes, kurios bu
vo JAV vyriausybės įšaldytos. 
Atidavus įšaldytas vertybes, 
JAV vyriausybė privalo nu
traukti visas sankcijas, kurias 
dabartiniu metu Amerika ir ki
tos valstybės taiko Iranui.

’> Tiktai atlikus šias pagrindi- 
' nes sąlygas, Iranas pradės kal-1950 m. atvyko į Ameriką

New Yorkan. Persikėlė į Illinois Dėti apie amerikiečių paleidimą, 
vastiją. Čia išlaikė vastybinius Uždėtos Iranui sankcijos nėra 

( didelis spaudimas, bet Irano vy
riausybė norėtų, kad tus sank
cijos būtų panaikintos.

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sendra praktika, spec. MOTERŲ lipe-. 
Ofisą* 2457 WEST SYfe FlIOKT 

Tel. PR S-1223
OFISO VAL.: pint- antnd^ trečiaa
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. SUtadi* Į PiRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Vatikano paskelbti doku
mentai rodo, kad popiežius Pi
jus XII padėjęs nacių persekio
jamiems žydams pabėgti. Išleis
ta 605 puslapių knyga apie po
piežiaus teiktą pagalbą.

Vet. gyd. Jonas Gliaudelis
1379 gruodžio 18 d. St. Luko 

’■.dejas Jonas Gliaudelis, 
dytojas Jonas Glaudelis.

Velionis Jonas Gliaudelis, gi
męs 1812 m. balandžio 5 d., ne 
toli garsiųjų Anykščių, Utenos 
apskr. Pradžios ’mokyklą ir pro
gimnaziją baigė Anykščiuose. 
Vėliau mokėsi Ukmergėje ir Tel
šiuose. Baigęs gimnaziją atliko 
karinę prievolę karo mokyklo
je, įsigydamas jaun. leitenanto 
laipsnį. Studijavo Kauno vete
rinarijos akademijoje. 1947 m. 
studijavo Vokietijoje Hannove- 
rio universitete. Gavo veterina- i 
rijos gydytojo diplomą.

veterinarijos gydytojui prakti
kuotis egzaminus. Apsigyveno 
Aurora, III. Vėliau daug metų

! dirbo, kaip valdžios veterinari
jos gydytojas Green Bay Wise

i ir nekurį laiką So Holland HI.
Išėjęs pensijon persikėlė į Oak 
Lawn Chicagos priemiestį. Vei-

, kė daugiausia. Ateitininkų Sen-
( draugių valdyboje Liet. Vetena-1 Hayaka^"(R ’ CaL)7net 86;
| rijns sąjungoje. Priklausė Lietu: Jiems §ešju mėn£sjų periode
I _ViXL JI mokėta 602,000 dolerių. Mažiau

sią štabą —tik 19 tarnautojų.— 
turi senatorius Quentin N. Bur
dick (D., N.D.), kuriems per tą 
laiką išmokėta $184,846.

161 Senato’ bei senatorių tar
nautojas per metus gauna virš

joms. Gruodžio 22, po gedulingoj 
oamaldų šv-Marijos Gimimo 
bažnyčioje, palydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.j;J?avergtoje tė
vynėje liko sesuo, Amerikoje 
pussesere Genoyaitž Stepulio-. - - t. J i.,- r,- „.nauuujas per i mene ir krikšto duktė Rima Sell _A AAA , .T. . oO,000 dolerių.(Lizdenytė). -ę

Mirdamas savoj turtą 157.97B.
j. * •_s

53 dol, užrašė Lietuvių Fondui. 
Būtų gerai ir prasminga, kad ir 
kiti lietuviai pasektų So tau
raus lietuvio pavyzdžiu, ir netu
rint artymų giminių, paliktų sa 
vo sunkiai uždirbtus dolerius j vauti ekonominėje viršūnių kon- 

■ lietuviškos spaudos palaikymui * ferencijoje birželio 22-23 dieno 
ar kitoms lietuviškoms instituci- mis Venecijoje.

Japonijos premjeras Massa- 
yoshi Ohira, 70 metų amžiaus, 
gegužės mėli, pabaigoje turėjo 
širdies priepuolį ir 10 dienų gy
dėsi ligoninėje. Dabar jis jau
čiasi stiprus ir ruošiasi daly-

/ OBTHOPEDAs-PBOTEZISTA' 
fįfe Aparatai - Proteaai. Med. bar.

dažai. Speciali pepaiba IO|Ma< 
(Arch Supports) ir L L

v«r; P—•—8. ĮŲĮtadieniaia S—) 
2854 Wošf «rd SL CMcape. VL M4» 

Tsfsf.; PRMpsct S-58S4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

©.O.'5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE#-- , . 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE , 

r THERAPY.

©5TEOPATHIC Z&EDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY’ 
D. O.'S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER -GROWING FROM 
lQ-,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

DANGUOLEI JU0DAKYTEI 
t mirus,

jos tėvą STEPONĄ JUODAKĮ, East Chicagos Medžio- 
tojų-Meškeriotojų klubo narį, seserį NIJOLĘ ir kitus 
gimines užjaučiame ir kartu liūdime.

EAST CHICAGOS MEDŽIOTOJŲ-MEšKE- 
RIOTOJŲ KLUBO VALDYBA ir NARIAI

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Laldlmd — Pilna apd rauda

ŽEMA KAINA

MOVING
Apdrausta* pwteawtymaa 

Q Įtafrlp atetvmę.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 374-1 m arte «74df%

v

Primary reason! 
FOR THE PROFESSION'S ’ 
RAPID GROWTH 1STME 
EMPHASIS IT PLACES 
ON TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS, z J

Although only five * 
PERCE NT OF THE PHY- z 
SIČIAM POPULATION, * 

iD.O.'S PROVIDE TOVAL 
I health care for more
THAN TEN PERCENT OF 

) THE PUBLIC, SOME 2Q 
' MILLION AMERICANS/ i

j SOME CHICAGO MOTOR CLUB T7P3 ON

>> • •<

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 1 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

you'll RUN INTO trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOCELY.

i PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

I MARQUETTE FUNERAL HOME

I z 2533 W. 71st Street
g 1410 So. 50th Ave., Gcero

Telef. 476-2345
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
■ AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
, 3307 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel: lArda 7*3401

BUTKUS - VASA1TIS
1446 Sa soth Avė, Cicero, HL Jei: OLympie 2-1093

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Sa CALIFORNIA AVE. TeL: LAIayette 3-3572

niGEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArde 7-U38 -1139

i STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
i (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REonhlU 7-i?n23U WEST 23H PLACE "f"
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hilu, m. 974.4410

3354 So. HALSTED STREET

SOPHIE BARČUS
RADIJO IIIMOS VALANDOS

G W0PA 

149R ML A. M.

Ll*tvviy k«lb«: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šežtadieniaig ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
*ai. ryto.

V*d«Į* Aldona Dooku*

Tolo^j HlmMi 4-WU

7154 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60429

TeL YArds 7-1911

i — Naujienos, Chicago, 8, ĮU, Thursday, June 1” 1980



Architektūra nėra vien kūri- _ Nimil, Žemi — Pardavimui
KKAL ESTATi FOR SALI

Mamai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR S.ALI

UŽRAŠAI Iš DAILIŲJŲ MENŲ KLUBO SUSIRINKIMO 
1980 METAIS GEGUŽES MLN.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel Virginia 7’7743

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI. į

VEŠŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

. KAIP UPĖS NUTEKA I LIETUVIŠKOS

va; tai kažkas daugiau. Visa 
tai, ką mes darome, yra mūsų 
vidujinės, dvasinės nuotaikos iš
dava; tai kyla iš šaltinių, gautų 
su užgimimu ir brendimo, gam
tinės bei visuomeninės aplinkos 
užuovėjoj išugdytų".

Ne plytinių pastatų architek
tas, bet žodinių poezijos verpe
tų kūrėjas Bernardas Brazdžio
nis atsakė Edmundui Arbui-Dai 
liųjų Menų Klubo vardu —kaip

' pasirašęs, dar daugiau savuoju 
, papildė. Iš tų užrašų:
; “Architekto, chirurgo ir poli- 

tiko ginče, kieno profesija yra 
Rūta, Juozo . seniausia, nenorėčiau pripažin

ti pirmenybės politikui, kuris

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday: 
11 to 5 no appointment neecs- i 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.j 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 

1925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro-
ogers. (Pr.)Laidojant poetą Praną Lem-

bertą rašytojas Juozas Švaistas j biniai kultyvuoto proceso išda- 
pasakė įsidėmėtiną kalbą. Da
bar Prano žmonos Monikos 
Lembertienės namuose Santa 
Monica, Calif., dalyvaujant ir 
Juozo žmonai Aleksandrai Bal- 
čiūnienei-Švaistienei, Bronys Rai 
la šmaikščiai prisiminė tuos abu 
mirusius kolegas, iš juostos pa
leidęs ryškią atsisveikinimo kal
bą, Juozo Švaisto pasakytą prie 
mirusio Prano Lemberto kars
to. Kaip žinome, Pranas Lem- j
bertas mirė 1967 m. lapkričio 29 visad DMK vykdoma priimant 
d., o Juozas Švaistas mirė 1978 naują narį. Jisai kai ką buvo 
m. rugsėjo 21d.

GRAŽUS PRISIMINIMAS, 
SUSIKAUPIMAS

Rašytoja Alė 1
Švaisto prisiminimui, pasakė sa
vo žodį ir priedo paskaitė šiai 
progai sukurtą raštą, stipriu vėliau architektas sukūręs nuos- 
poetiniu 
taip:

1 “Mūsų
nioliktais metais padėjęs išsikč- ' tas, kurs stato”, 
voti laisvę, savo sodriu ir spal- 1 
vingu žodžiu papildęs mūsų raš 
tų lobynus, švaistas jau pasi
traukęs amžinam pjoilsiui, nebe
sulaukęs antrojo laisvės šauklio.

,; Brangus Kolega ir drauge, 
kad būtų Tau skaidrūs Amžinie 
ji Namai! Mes, drauge su Tavo 
žmona Aleksandra, Tavęs ilgi-, 
mės, pasigendam, prisimenam, Į 
pasimęldžiam už Tavo sielą ir, ■' 
Tavo pavyzdžiu, ci.r : 
lietuvių kultūros pėdsakais — 
į šviesesnę, kada nors laisvą, 
numylėtą mūsų Lietuvą”.

Po Alės Rūtos maloni naujie
na: į Dailiųų Menų Klubą pri
imtas naujas narys architektas 
Edmundas Arbas paskaitė savo 
credo. Be įžangos, dar 14 pusla
pių, mašinėle rašytų. Iš tenai ke 
lios eilutės:

“Asmeniškai man pat inka 
kūrybinis procesas, nes kiekvie
nas projekto sprendimas yra in
dividualus savo dydžiu, paskir
timi, į vietovę Įpavidalinimu ir 
architektūriniu sprendimu. Vi
są laiką esi nerimastyje ir dis
kusijose pats su savimi. Ir kai 
užbaigi, lyg nusivylimą pergy
veni, kad gal galėjo būti ir ge
riau.
' Kiekvienu, kad ir menku pro- Į Lietuvių Fondą §250. Testamen- ? 
jektuojamu pastatu, yra noras te savo turią ($25,000) Tarnu- ' • 
prabilti į aplinką individualiai, laitis paskyrė.-Lietuvių Fondui, 
harmoningai savitomis formo- Prieš 22 metus Tamulaitis pa- 
mis.

atspalviu- Baigiama

______ ____ nių Kultūros Fondo reikalais, 
pirmasis padaręs chaosą, o tik Kaip vienas iš Kultūros Fondo 

 • steigėjų Amerikoje, jis buvo iš- 
i tabiausią pasaulio harmoniją, rinktas nariu j pirmąją Kultū- 

1 Tas kur griauna, negali būti va- ros Fondo valdybą. Kultūros

steigėjų Amerikoje, jis buvo iš-

BALFO GEGUŽINĖ
Balto Chicagos apskrities ir 

j skyrių valdybų rengiamoje ge-' 
gūžinėje - piknike, kuris įvyks 
1980 m. birželio 22 d. (sekma
dienį) 12 vai., I. ir V. Jonynų; 
sodyboje, Chesterton, Indiana,! 
veiks: valgykla su šaltais ir šil
tais patiekalais, kavinė su ska
numynais, baras su įvairiais gė
rimais, spurgų virimas, loterijai 
Laimės šulinys su vertingo
mis dovanomis ir kiti laimėji
mai. šokiams gros geras Stel-: 
moko orkestras.

Balfo darbuotojai renka do-j 
vanas-fantus Laimės šuliniui.} 
kad palengvintų fontų rinkėjam. I 
Fontus galima priduoti betarpiai 
apskrities bei skyrių valdybų na
riams, arba Balfo centrui ad-

{resu: 2558 West 69th Street. , 
Balfo darbuotojai nuoširdžiai

gimtajai žemei devy- dinamas kūrėju. Kūrėjas yraį Fondo reikalams Tamulaitis ta
da paaukojo $200, kuriuos pa- 

; ėmė iš banko, kaip paskolą.
Anot T-čio-žodžiai turi būti pa- 

Į remti veiksmu ir darbu. Nau- 
! jienų reikalams S. Tamulaitis 
atsiuntė $25. Dėkojame Tamu- 
laičiui už paramą mūsų dien
raščiui.

1 Kaip ir dera, naujasis narys 
priimtas gausiais plojimais bei 
kitokiais pagerbimais.

Perskaitytas. DMK . narės Vin
cės Janukaitės-Žaunienės-Les- 
kaitienės laiškas ir prisiminimai 
apie Juozą Švaistą, kurį ji pa- j 
žinojo, turbūt, anksčiau net už — Toronto Lietuvių Namų 

j Aleksandrą, t- y. nuo 1919 me- Jaunimo būrelio valdybą suda- 
; tų. Į ro= Yčas (pirm.), J. Yčas, R.

sieią ir, . Bernardas Brazdžionis papa- ; Lapas, J. Rusinąvičius, R. Ta- 
zengiam sakoj0 Įspūdžių iš neseniai už- ‘ mulionytė, R. Narbutas, A. Pi-

* baigtų jo literatūrinių kelionių lipaitis, A. Stauskas, L. Kakne- 
Rytinėse Amerikos vietovėse:,; vičius, J- Biretaitė, A. Biretai- 
New York’e — balandžio 20 d., tė, R. Grigaliūnaitė ir V. Pace- 
Philadelphijoje — balandžio 26 vičius.
d., Baltimore]e — balandžio 27.j
d. ir New York’e — gegužės 3 
d. Kadangi šis DMK susirinki-

įZ ° A J: !• 1SPU’i Lietuvių respublikonų klubą 
Palm Beach, Fla„ apylinkėje. 
Jis nori sudaryti tokius klubus 

Į St. Petersbūrge ir Pompano 
Beach apylinkėje.

— Suvalkiečių Draugijos pik- 
nikas įvyks birželio 15 d., sek- 

'■ J madienį, 12 vai. Vyčių salėje ir 
^5?' sodelyje, 2455 W. 47 St. Bus

1 Įvairių valgių, gėrimų ir laimė- 
] jimų. šokiams gros K. Venckus 

— S. Tamulaitis, kuris šiuo' _
metu gyvenią Floridoje, įnešė į , _ „ _ _ ; _

ir jo orkestras. Valdyba kviečia 
visus dalyvauti.

— Liucija Mažeikienė, Los} 
Angeles lietuvių respublikonų1 
klubo pirmininkė, išrinkta Gub. 
Ronald Reagan rėmėjų komite- grožiųi neiuvių "epa-j .
to pirmininke-- Vicepirmininkei8^1 P^ukotl Laimes salimuijs“_ RTTvrATn^ p M 
išrinkta Bronė Skirienė, o komi- j vertmgesmų fantų, nes nuo Lai-
teto patarėjais bei nariais — Dr. ™es sulln10 Paklausys ir gegu- duoti. Neaukšta kaina.
E. Jarašūnas, A Markevičius. I Ž1T?ės Pasėkimas.
A. Mažeika, A. Skirtus, V. Vi i autobusais į
dugiris, A. Bajalis, S. Kvečas. j gegu^’ malonėfate rėgi^ruo-i

. __ __ ____ _ ‘ H Q' r\O ITA i Airfm icfoium’n i

to pirmininke<— Vicepirmininke

— Zzgrmas J. Stasdas, lietuvių 
: respublikonų veikėjas ir lygos 
. vicepirmininkas, suorganizavo

džiai buvo šiltų šiltučiausi. 1
Sekančiu DMK pirm, bus dr.

prof. Marija Gimbutienė. 1
Užr. I

skelbė mūsų spaudoje 17 straips

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
narnu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. * .

,. ,v. . į • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir
prašo geraširdžių lietuvių nepa- j Maplewood. Labai tinka giminingoms 

'šeimoms. .. . I

J lis:, Balfo Centro įstaigoje tel. | 
776-7582, Brighton Parke pas] 
F. Sereičiką tel. YA 7-0618 ir 
Ciceroje pas dr. B. Motušienę 
tel. 656-6155. Vykstančius j ge 
gužinę keleivius autobusai paims 
šiose vietose: Ciceroje prie Šv. 
Antano parap. bažnyčios 11:30 
vai. ryto, prie Brighton Parko

Į parap. bažnyčios 11:45 vai. ir-
— R. LB Marquette Parko j prie Marquette Parko parap. 

apylinkės nariams: birželio 15 d. | bažnyčios 12 vai. Iš čia važiuos 
ALTos Chicagos skyrius rengia tiesiog į gegužinę. Keleiviai ma- 
Baisidjo Birželio trėmimų minė- lonėkite būti laiku nurodytose f

F. Masaitis, R. Mulokas, R. Nel- 
sas, N. G. Nyerges, R. Paškaus- 
kas, V. Pažiūra, L. J. Venckus 
ir H. A. Venckus. Garbės pir
mininke pakviesta Rūta Lee-Kil 
monytė. Komitetas tik vieno pa
rengimo metu sukėlė apie $6,000 
Reagano rinkiminei kampani
jai-

jimą. Apylinkės narius prašome vietose, 
dalyvauti vėliavų pakėlimo iš-. I 
kilmėse, pamaldose mūsų parapi? 
jos bažnyčioje Įr vėliau akade
mijoje parapijos salėje; V-ba i

— SLA 134-tos Moterų kuopos 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
šeštadieni, birželio 14 d., 12 vali 
Chicago Savings bendrovės pa
talpose, 6200 So'. Western Ave. 
Kviečiame nares gausiai daly
vauti. Valdyba

Kostas Januška

ŠIMAITIS REALTY
- C A - X

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

neighborhood

(
MARIJA NORI

2603 West 69tb St, Chicago, E. 60621 • Td. WA 1-3787 
Didelis paairinkimM geros rūšies Įvairių prekijįj.

MAISTAS It EUROPOS SANDELIŲ

ANTANAS ADOMĖNAS 
RUOŠIASI DAKTARATUI

Antanas Adomėnas yra priim
tas į Čikagos universiteto stu
dijų programą daktarato laips
niui siekti. Jo sritis yra intelek
tualinė Europos istorijos studija 
Tai nauja universiteto progra- 

Į moję šaka, kurios apimtyje yra 
; ir giminingos kultūrinės sritys 

ankstyvoje istorijos raidoje ii 
moderni Europa, įskaitant ii 

Rusiją. ,
i Antanas Adomėnas yra baigęs 
1 I žurnalistiką A.S. laipsniu Becker 

kolegijoje, Worcerste'r, Mass.
i. B.A. laipsniu universitetą Hart

forde, kuriame įgijo M.A. — ma
gistro laipsnį iš pedagogikos.

’ Dabartiniu metu Antanas 
Adomėnas yra istorijos mokyto- 

■ jas Evanstoii High School, Čika
gos priemiestyje Evanston, III.

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Į nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
[ savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoj^ prašome skambinti 

i ar užeiti j mūsų -įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

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

t

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2797

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ?
yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuvių nraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metu*. ___

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba. - - . -• , -

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
• apdraudų savo nariams. ‘ x

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti Iki $10.000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, sipkiančiara 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai,

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitėa 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:
* . i w

’« LITHUANIAN ALU A NCI OF AMKRICA
York, N. Y. 10001

JO7 W. JOth
T«L (211) 54J-H16

CICERO
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Cicero Skyriaus 1980 m. birže
lio mėn. 15 d. Liūdnojo Birželio 
minėjimo parapijos bažnyčioje 
ir salėje.

PROGRAMA
I

10 vai. 30 min- šv. Mišios, Šv. 
Antano bažnyčioje už žuvusius 
ir okupantų nukankintuosius.

II '
Akademinė dalis para- j 

<’ *1 'pijos salėje' < ' *’

1) Minėjimo atidarymas — 
pirm. dr. P. Atkočiūnas, 2) Vė
liavų Įnešimas, 3) JAV ir Lietu
vos Himnai — solistė A. Bunti- 
naitė, akomp. L. šliterytė, 4) 
Invokacija — kun. B. Rutkaus
kas, 5) Dieve tėve gailestingas 
(V. Banaičio) — sol. A- Buntinai 
tė, 6) Vėliavų išnešimas, 7) Dr. 
J Adomavičiaus kalba, 8) Pa-
liudijimas sovietinio teroro gy- 

/ vyj1! vaizdų) 9) Nuliūdo kapai 
(A. Vanagaičio) — sol. A- Bun-

5 tinaitė. ' ” .*
III / ■

1) Tautinių šokių vaikų gru-
5 pė “Ratelis”, vadovė. S. Palio- 
JI uięnę- šokiai: dyvąi, šei-

PARDUODAMAS švarus mūrinis 
3 miegamų namas prie 73-Čios ir Cali
fornia. Centralinis oro vėsinimas, Šva
rus rūsys, 2 mašinų garažas.

Tel. 925-4940

HELP WANTED — MALE 
Darbininkv Reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

t _

Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-3775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 Šo. Kedzie Avenue 

Tel, 776-8505

A. T V ERA S s 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Straat 
Tai. REpublic 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-59W

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent

W. 95th SL

St ’e Fd fr Hre and Casualty Coripary

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 sųsipažinusio 
su knygvedyste. Darbas pašto-} 
vus'ir geras atlyginimas.

Dėl smulkesnių informacijų 
teiraukitės pas Stanley Kasią, 
Lithuanian National Cemetery, 
$201 So. Kean Ave., Justice, 
IL 60458. Tel. r (312) 458-0638.*

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS*

nis ir Noriu miego! 2). a. Amžius 
po amžių (VVidūno) b. O. Tė
vynė manojo (S. čerienės), sol. 
A. Buntinąitė, akomp. D. šiite-

ALTos Cicero Skyrius

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
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 yaL vak. Šeštadieni nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimu

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

Chicago, Ill. 60629

DENTURE WEARERS

■ advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days




