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’ . SUNAIKINTA DAUG SOVIETŲ KARIŲ IR ŠARVUOTŲ 
AUTOMOBILIŲ BEI TRANSPORTO PRIEMONIŲ
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/ NEW DELIU, Indija (UPI).— i kelio buvo iškasę užmaskuotas j 
Isfamo Sąjungos Išlaisvinti Af- duobes, į kurias įkrito automo5-. 
gjtnistaną -kalbėtojas sekmadienį biliaį.
pareiškė žinių korespondentams, Pakistano užsienio reikalųpareiškė žinių korespondentams, Pakistano užsienio reikalų 
kad partizanai Sultani slėnyje, ministeris Agha Shahi pranešė Į 
netoli Pakistano apsupo Sovietų apie Šveicarijoje, Ženevos mies- j 
kariuomenės konvojų. Konvojų- fkariuomenės konvojų. Konvojų- te, ruošiamą konferenciją tikslu, 
je yra apie 400'kariškų automo- baigti konfliktus tarp Kabulo vy- 
bilių. Kovos tebėvyksta. Jose žu- riausybės ir partizanų. Toje mu- 
vo‘ nenustatytas skaičius Sovie- sulmonų valstybių konferencijo-.
tų karių, sunaikinta virš tuzino j e pakviesti ir partizanų atsto-j 

; šarvuotų automobilių, numuštas vai, kurie tikisi pasikalbėti su 
bombdnešis. Kalbėtojas taip pat 
pareiškė, kad. visi to konvojaus 
kariai bus sunaikinti, tik labai 
ihažąs _jų skaičius galės pabėgti. 
; Pakistano radijo pranešimu, 
konvojus vąžiavo iš Wardak 
provincijos į Practfa provinciją.
Jis buvo apsuptas, partizanų Ur-

Sovietų delegatais. Prezidento 
Babrako Karmalo delegatai kon
ferencijoje nedalyvaus. ■

Kabulo radijas pranešė, kad 
sušaudyti trys ministerial, tar-j 
navę prezidento Taraki ir prez. j 
Amino vyriausybėse, priklausę 
Chalki partijai, dabar ištikimai

gun apylinkėje. Partizanai - ant Maskvos nurodymams.

ETIOPIJA GAVO GALINGUS SOVIETŲ 
SĄJUNGOS MALŪNSPARMI S 

if * f -

OGADENO MAIŠTININKAI SUKILO PRIEŠ 
.KOMUNISTINĘ ETIOPIJĄ.VALDŽIĄ

NAIROBI, - Kenija.
jos valdžia jąuyseniai žihęfjo, kad, 1---- T ---------, -t,.. . v

Ogadeno dykumose orgatiizuo- Lėktuvai gali pafeišii kulk^ySi] 
jasi Į vietos, gyveii tojai - somalie
čiai ir ;kliudo Etiopijoj? karių su
sisiekimą. Anksčiau • Etiopijos 
valdžia, turėjo sutraukti daug
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Guminis palestiniečių laivelis, vežęs tris teroristus, iš pietų Libano artėjo 
prie Haifo^ mosto. Izraelitai nušovė visus tris palestiniečius.
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tiems' somauie^ift^is įuriįHŠf

džiugu pašlaites, b^pasišlfpu- 
sių ' soinalieČIų - jie nėpasi&ia. 
Kubiečiai turėjau bėdos ,sjį. kovo
mis Eritrėjoje. Dabar susidaro 

Kubos karių Eritrėjos mąišti- įspūdis, kąH panašios^ kovos, bus; 
pinkams suvaldyti, o dabar, kai tęsiamos Ogadene. Kubiečiai jau 

__  /iškeliavo iš Etiopijos f Angolą. IKubos batalionai buvo atšaukti, 
tai tęsėsi kovos su tais Ogadeno 
dykumoje gyvenančiais soma
liečiais.

Somaliečiai y-ino dykumos ke
lius ir kalnus. Paskutinėmis sa
vaitėmis jie jau kelis kartus už
puolė Sovietų transporto sunk
vežimius iš pietinės Etiopijos 
vežaničus ginklus ir maiste! pro
duktus. Rusai nuperka ir atveža 
į vakarų Etiopijos uostus ka
riams ir vyriausybei reikalingas 
medžiagas, bet nepajėgia atvež
ti į Addis Ababą. Sovietų lakū
nai bandė išmušti somaliečius 
lėktuvais, bet nepajėgia prie jų 
pašlaitėse prieiti.

PASIUNTĖ HELIKOPTE
RIUS KALNŲ KOVOMS

Pranešimai iš Etiopijos sako, 
kad Sovietų valdžia pasiuntė į 
Ogadėną kelis naujus malūn
sparnius (helikopterius), pritai
kytus kalnų olose pasislėpusiems 
somaliečiams sumušti. Neseniai 
paaiškėjo, kad lėktuvai nebetin-
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r RAMSEY CLARK PASIRUOŠĘS 
AIŠKINTIS TEISME

NETOLI HAIFOS NUŠOVĖ 
TRIS PALESTINIEČIUS

BEGINAS ATMETĖ BENDROSIOS RINKOS
PASIŪLYMĄ TARTIS SU PALESTINIEČIAIS

JERUZALĖ, Izraelis. — Iz- •" 
raelio premjeras Menachem Be
gin, pasitaręs su ministerių ka-

REAGANAS PIRMAUJA 
WASHINGTONAS (UPI). —

binetu, atmetė pasiūlymą pra- United Press international agen-
dėti pasitarimus su Palestinos 
atstovais, nes tai būtų pasidavi
mas šantažui; kokį tiktai gali
ma išgalvoti. Kaip Chamberle- 

j nas padarė nuolaidą Hitleriui 
: Čekoslovakijai išdraskyti, taip 
(nuolaida palestiniečiams išdras- 
į kys Izraelį, todėl Izraelio vy- 
Į riausybė nepritaria Bendrosios 
Rinkos valstybių ministerių pa
siūlymui ir nesirengia pradėti 
jokių pasitarimų. Britų premje
ras tada manė, kad nuolaida Hit
leriui jį apvaldys, bet Hitleris, 
paėmęs Sudetus, ėmė kitas teri
torijas ir tautas. Izraelio kabi
netas yra įsitikinęs, kad jokių 
kalbų su dabartiniais Palestinos 
vadais negali būti.

I f

■Nespėjus Izraeliui paskelbt: 
kabinėto, nutarimą,/grupė pales
tiniečių nedideliu laiveliu pirma 
dienio rytą pasileido plaukti 
į Haifos vandenis. Britų kare 
laivas pastebėjo žvejų laivą, ku
riuo palestiniečiai plaukė į Iz
raelio vandenis. Vandenis dabo
jantis Izraelio karo laivas pasi 

i tiko artėjanti palestiniečių laivą 
ir liepė sustoti. Palestiniečiai 
vietoj sustoti ir aiškintis, pra 
dėjo atsišaudyti. Tada Izraelio 
vandenis saugojantis laivas ap
šaudė artėjančius palestiniečius 
ir visus vietoje užmušė, Izraeli-
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tūros surintkais duomenimis ir 
paskelbtais sekmadienį, jei da
bar būtų prezidento rinkimai, 
tai laimėtų Ronald Reaganas. 
Nepriklausomas kandidatas J. 
B. Anderson atimtų daugiau bal
sų iš Carterio, negu iš Reagano. 
Reaganas laimėtų net tokiose 
demokratų tvirtovėse, kaip New 
Yorkas, New Jersey, Connecti
cut ir Ohio. Jis taip pat laimėtų 
industrijo's valstybėse.

Reaganas surinktų 350 elekto- 
rių, gi laimėjimui reikia tik 270. 
Jimmy “The Greek” Snyder taip 
pat pranašauja Reagano laimė
jimą.

UGNIKALNIS SUMAŽĖJO 
1,300 PĖDŲ

VANCOUVER, Wash. — Spe
cialistai apskaičiavo', kad Šv. 
Elenos ugnikalnis jau sumažėjo 
1,300 pėdų. šv. Elenos ugnikal
nis visa šimtą metų buvo 9,677 
pėdų aukščio. Geologai apskai
ta vo, kad praeitą penktadienį 
:o aukštis buvo titkai 8.300 pe
lų. Ketvirtadienio vakarą ugni
kalnis taip smarkiai užbaubė ir 
paleido tokią galingą jėgą, kad 
iš aprimusios viršūnės dar kartą 
nuplėšė 300 pėdų. Pradėjusios 
veržtis dujos, garai ir pelenai su 
akmenimis nuplėšė visą ugni
kalnio viršūnė ir iškėlė į didelę 
aukštumą. Kur ta viršūnė dingo, 
šiandien būtų sunku pasakyti, 
bet ji turėjo kristi 24 mylių aki
ratyje. Karšti akmenys bekilda
mi tokiu greičiu tirštame ore 
dar labiau įkaito ir po to krito 
jau susmulkinti.

šeštadienį ugnikalnis jau buvo 
šie ktiek aprimęs, jis jau nešau
dė taip dažnai, bet jis vis dar 
vertė į aukštumą pelenus, dujas, 
pudrą ii karštus akmenis. Kalno 
krašte mokslininkai jau paste
bėjo ir išsiveržusią lavą. Nors 
mokslininkai tarp savęs nepilnai 
sutaria, vis vien daugumos jų 
nuomone, ugnikalnis gali veržtis 
ištisus metus.

NORĖJO NUŽUDYTI INDO- 
, NEZIJOS PREZIDENTĄ 

^5GT
I JAKARTA, Indonezija. — Po’- 
Įlicijai pavyko išaiškinti atsar
gon paleistų karininkų grupę, 
kuri samokslavo nužudyti da- 

jbartiių prezidentą ir 75 kitus I tams pavyko nustatyti, jog tai 
Buvęs . muitais apkraunamų vertybių ; aukštus vyriausybės pareigūnus J buvo palestiniečių laivas.

PRALEIDO VISĄ SAVAITĘ PARYŽIUJE, GRĮŽO 
TIKTAI ŠEŠTADIENIO NAKTĮ

NEW YORK, N.Y. . “ ‘ J
gen. prokuroras Ramsey Clark, jis neturėjo. Jeigu būtų paprašę, Nustatyta* 
praleidęs savaitę Irane ir antrą tai Clark jiems būtų galėjęs'

Per radiją buvo gautos žinios, savaitę Paryžiuje, grįžo j Ame- į duoti vieną seno dokumento nuo- 
.j j i? rifcą {jkįai šeštadienio naktį. Jis rašą, bet muitininkai neprašę,

atskrido į Kennedy aerodromą, 
nuėjo pas muitininkus ir ten su- bus suimtas Kennedy aerodro- 
sirinkusiems pareiškė, kad jis me. Iš Paryžiaus jis tarėsi su 
sutinkąs eiti į teismą. “
zidentas mano, kad jis privalo Į vojus. Jis būva gavęs preziden- 
traukti mane teisman, tai tegu ( to įspėjimą nevykti į Iraną, bet 
eina savo pareigas”, — pareiškė jis prezidento nepaklausė, išva- 
Ramsey Clark.

BUVO NUVYKĘS KLAU
SYTI KALTINIMŲ

Ramsey Clark buvo' nuvykęs
— Pirmadienį aukso uncija j Teheraną dabartinės Irano vy- 

kainavo $598. i riausybės pakviestas. Teherane
I buvo suorbanizuotas “Amerikos 
nusikaltimų” pristatymas, kuris 
propagandiniais tikslais tęsėsi

I keturias dienas. Ten dabartinės 
i Irano vyriausybės pareigūnai 
■ kaltino JAV įvairiausiais nusi- 
1 kaitimais ir susitarimu su Irano 
Į šachu jį palaikyti valdžioje prieš _______________
iraniečių liaudies valią. Vyriau-1 Amerikos Valstijose, Vakarų Vo- 
sybės pareigūnai aiškino, kad 

' tomis sutartimis su šachu Ame
rika išnaudojo iraniečius.

SUDARYTAS FRONTAS 
SOMALIUI LAISVINTI kad pasikėsinimas

kad jau sudarytas Frontas So
maliui laisvinti. Tvirtinama, 
kad Somalis nieku neprisidėjo 
prie Ogadeno ko'votojų, bet ame
rikiečiai šiuo klausimi! labai su
sirūpinę. Dabar Amerikos laivai 
gali gauti' kuro Somalio uos
tuose, bet jeigu prasidės kovos 
Ogadene tarp vietos kovotojų ir 
rusų Įvaldomų Etiopijos karo^ 
jėgų, tai Somalyje gali prasidėti 
neramumai. ., •

Jordanijos karalius Hussein 
pirmadienį atskrido į JAV 
pasitarti au prez. Cartoriu 
apie Artimųjų Rytų taikų. :

KALENDORĖLIS

Birželio 17: Bcnilda, Adolfas, 
Liudgailė, žiede, Daumantas, 
Saulenis.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:28.

Oras truputį iiltesnis. y '

Ramsey Clark manė, kad jis

Buvo nustatyta, kad pMesti- 
prieš prezidentą ir kilus parei- niečių guminis laivelis išpimkė 
gūnus sukosi apie buvusius įta- iš pietų Libano pakraščio ir pa- 
kingus ir atsargon paleistus ka
rininkus.

Karininkų grupė pasiuntė par
lamentui laišką, kuriame dėstė,' reikalavo' pasisakyti, kas jie to-

traukė į I zarelio vandenis. Pat
ruliuojantis Izraelio laivas pri 
artėjo prie guminio laivo ir pa-

I j i . . * . . ictiiiciiLui idioAd, ku.1 idine LicoLe, lohdidvi) pasisdK\ u, Kas jie io-
Jeigu pres ai vo ra ais, ar jain susidaro pa-. kacj dabartinė administracija kie vra ir kur plaukia. Vietoj

savavaliauja, nesilaiko įstatymų 
ir gyvena kyšiais. Šitą praneši- 

„ ima skaitė parlamento nariai,
ziavo ir klausėsi visų iraniečių Praeita savaitę buv0 informuotil 
primetamų kaltinimų. Ramsey svarbe;niu dienraščiu redaklo- 
Clark taip pat mane, kad iš jolriai apie kvšininkavimQ. Redak. 
bus atimtas pasas, bet ir tai ne-• toriai nc(urėjo bQti nustebinti> 
padaryta. Jis tik turėjo palikti jeigu grupė karininku būtu slI. 
savo adresą, o vėliau išvažiavo. šau(lž5usi prezidento ir kitus kv- 
su abiem valizom.

suprantamo ir aiškaus atsaky
mo, palestiniečiai paleido kul 
kas į izraelitus. Vienas Izraelio 
jūreivis buvo sužeistas. Tada iz
raelitai paleido kelias kulkas ir 
nušovė atplaukusius palestinie 
ėius.

NORI NUVERSTI CHADAFĮ
šininkavimu įtariamus parei
gūnus.

Policija apklausinėjo daugelį
LONDONAS. — čia paaiškė- pareigūnų, bet iki šio meta nie- 

‘ ’ / ; ’ ’ i_____
jos piliečiai sudarė organizaciją f gjasj traukti atsakomybėn me- 
nuversti diktatorių Moammar lagingus gandus leidžiančius 
Chadafy. Pagrindiniai organiza- žmones. Vyriausybė paprašė In- 
cijos veikėjai yra Jungtinėse .donezijos Banką neskolinti pini- 
A m PTilčAc Vai cf i men XT olr o i i . . • v? • i • •

jo, kad užsieniuose gyveną Libi- kef neareštavo. Vyriausybė rcn-

gų skundą pasirašiusiems biznie
riams ,nės daugelis daro gerą 
biznį. Skundas turės būti pa
grįstas.

Izraelis priminė devynių Bend-1 
rosios Rinkos valstybių atsto
vams, kad palestiniečiai yra pa
siryžę išnaikinti izraelitus ir vi
są jų valstybę. Palestiniečiai tu 
ri įsteigę ‘ Fata” kovotojų orga-' 
nizaciją, kuri visomis priemonė 
mis kėsinasi prieš izraelitus.

šiais metais Fata atstovai, su
važiavę į metinę konferenciją Si
rijoje, Damasko mieste, priėmė
rezoliuciją, kuri liepia palesti- 212 žmonių, daugiausia pabėgė- 
niečiams likviduoti izraelitus

TARPUSAVIO KOVOS 
INDIJOJE

AP žinių agentūros praneši
mu, Tripura provincijoj, Indijoj, 
tarpusavio kovose žuvo 315 žmo
nės — vaikai, mo'terys ir vyrai. 
Vien Mandai kaime nužudyta

GRĄŽINO VISUS 
POPIERGALIUS

Ramsey Clark paleido 45 mi
nutes su muitininkais. Parodė 
visus parsivežtus dokumentus. 
Muitininkai rado kelias kopijas 
vieno 1903 metų dokumento. 
Jie paprašė leisti jiems pasida
ryti vieno dokumento nuorašą, 
o visus kitus: parsivežtus popie
rius leido jam išsinešti. Jokių

kietijoje ir Anglijoje. Jie turi 
aktyvių narių Egipte, Tunise, 
Alžyre, Irake, Maroke ir Pales
tinos Išlaisvinimo Organizaci
joje.

Chadafy išleido įsakymą grįž
ti į Libiją visiems libiečiams di
sidentams iki birželio 11d. arba 
taps keršto grupių aukomis. Iki I Weissman už tariamą kišimąsi 
šiol nužudyti devyni libiečiai. j Bolivijos vidaus reikalus. Jie 
Chadafy pareiškė, kad keršto grasina užblokuoti greitkelius.
grupės išėjo iš jo kontrolės.

!ių iš Bangladešo valstybės ir čia

— Bolivijos ūkio darbininkų 
organizacija pareikalavo valdžią 
išsiųsti iš krašto laike 21 valan
dų JAV ambasadorių Marvin

„ ----- ------------- — Amerikos vyriausybės gy
■— Dolericr vertė vėl pakils, dytojai pataria imtis įtikinames 

sako Europos bankininkai. ' nių priemonių prieš rūkymą.,

“politiškai, ekonomiškai, kariš įsikūrusių, 
kai, kultūriškai ir ideologiškai”.

Izraelis priminė Bendrosios 150,000 žmonių liko be pastogės. 
Rinkos valstybių atstovams, kad Manoma, kad visoje p'ovincijo- 
jis nesirengia leisti palestinie-^je gali būti apie 10,000 užmuštų, 
čiams tokiomis visokeriopomis <Provincijoje dabar tvarką palai- 
žudynėinis užsiiminėti. Izraelis ko kariuomenė.
yra pasiryžęs kovoti prieš pales- —.. ■■ -------------- - —r
tiniečių naikinimo darbą. Būtų, lestiniečiams visokeriopai išnai- 
geriau, kad Izraelis turėtų dau
giau sąjungininkų, bet jeigu jų 
nebus, tai Izraelis yra pasiryžęs 
kovoti vienas, kad neleistų pa-

Sudeginta daug namų, apie

kinti Izraelio.
Izraelio pareiškimas verčia 

prezidentą Carterį rimtai susi
rūpinti Artįmųjų Rytų taika.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimą* 
 JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. ____ _

SVEIKATOS IR LAIMĖS NEMELUOTI
PAGRINDAI

Tik asmenybe susveikęs žmogus pajėgia 
sau ir artimui didinti sveikatą ir gausinti 
laimingas dienas. (Gyvenimo tiesa)

visokiais būdais ir priemonė
mis, kai mes įvairius menknie
kius svarbiais dalykais laikyda
mi savo sveikatą ir laimę alinam, 
kai jas nuo savęs savais nesvei
kais elgesiais toliname. Tada 
mums nė žmogus, nė Dangus ne
gali, padėti, nes bet kokią pagal
bą mes niekais paverčiame.
Nesveiki įpročiai yra didžiausi 

žmogaus priešai
Mes savo kūną, protą ir as- 

i menybę savais įvairiopai nesvei- 
; Imtr* i n . /-v w I

Visi trokšte trokštame būti 
sveiki ir laimingi, bet ne visi ži
nome tikron sveikaton ir neap- 
gaulingon laimėn kelius. O jei 
kuris ir žinom juos, tai tik re
tas kur pajėgiam tokiu keliu eiti. 
Todėl visi, ypač jaunieji ir pa
gyvenusieji, prisiminkime visa
pusiškos sveikatos ir tikros lai
mės pagrindus ir ugdykime sa
vyje pajėgumą ne tik ant tikrų 
pagrindų statyti savos pilnuti
nės sveikatos ir laimės mums 
gyventi tinkamas buveines.

Kiekvienas esame Tvėrėjo ap- j kais įpročiais taip menkiname, 
dovanoti būti’ pajėgiais savos j kad mums patiems, dar visai 
— •_ proto jr jauSmų tvarkos nepra-

radusiems, reikia saugotis nuo 
mūsų pačių sau daromos žalos. 
Tikrai, visų pirma reikia jaus
mais ir protu pasupusiam sau
gotis ne nuo ko kito, bet nuo 
paties savęs — nuo sau daromos 
žalos.

Žinoma, rasis mūsuose ir to
kių, kurie save laikys Napoleo
nais, čiurčiliais bei Orleano 
Mergelėmis. Tai dėl didelio pro-

M. Šileikis Gėlynuose

tinai trejopas jo sveikumas: kū-

Titų būti, nes niekada visi žmo
nės nebus vienodai nusiteikę. Ir 
nereikia tokio vienodumo. Mes, 
būdami savose partijose, turėda
mi savitus nusiteikimus, eikime 
vieningai dirbti lengvinant pa
vergtų brolių-seserų kančias. 
Kas, kad mes negirdime jų de
jonių, bet tiesa yra ,kad jų da
bartinis gyvenimas, palyginus 
su čia mūsų gyvenimu, yra kaip 
pragaras lyginant su dangumi. 
To užtenka normaliam žmogui, 
kad jis dangiškai čia gyvenda
mas eitų gelbėti savo brolį-seserį 
iš tikro žemės pragaro .

Gerinkime save -7= gerės 
' ijlūsų darbai artimui

Šiomis dienomis prisimename 
maldose ir kalbosę bei minėji
muose savo pavergtų tautiečių 
mirtinas kančias, jų mirtį prieš 
40 metų prasidėjusias ir per vi
są tą laikotarpį iki dabar besitę- 
sianičas. Prisimename jų nekal
tai patirtas visokeriopas skriau
das, blogavaliams netikėliams 
lietuvius persekiojant. Menka
vertis būtų tas prisiminimas, 
jei jis vien kalbomis ir baigtųsi.

kime ir žydilku atkaklumu pa. 
laikykime vaikų darželius, vri- 
kų židinėlius, mokyklas, kuriose 
mūsų vaikai bus mokomi bend
rų dabar reikalingų dalykų ir 
lietuviškumo — lietuviškų pa- 
pročių-tradicjjų užlaikymo. Rem
kime pavergtoje Lietuvoje vei- 
kianičas mokslo įstaigas knygo
mis bei įrankiais. Siųskime siun
tinius. Kai bus tinkamas laikas, 
vežkimės vaikus ten — tik ne
palikime juos be tėviškos globos. 
Junkimės Balfo veiklon, Taip 
sėkmingai Marijai ir
Juozui Mackevičiuj nt
Talkinkime ALrTŠ^-ž: jį^Lui, 
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sveikatos ir laimės statytojais ir 
tokio gėrio palaikytojais. O jei 
kuris dar tokiais nesame, tai ryž
kimės tokį pajėgumą savyje iš
ugdyti.

Kaip kiekvienas statinys^ esti 
ruošiamas nuo pamatų, taip ir 
savą sveikatą ir laimę pradeda
me nuo pamatų ir juos dėkime 
nuo pat mažumės. Visų pirma 
mums reikia padidinti jau turi
mą prigimtą — gimstant atsi
neštą atsparumą visokiam, ypač ’ to sumenkimo realybės nesuvo- 
trejopam. blogiui: tiek kūno li
gai, tiek proto pasilpimui, tiek 
asmenybės, kitaip sakant, jau- 
mų-nusiteikimų menkumui.

Kiekvienas būtinai turime ži
noti, ked be pakankamai dide- > niekins glėbiais, kurie šventą 
lio atsparumo minėtai įvairio-1 Komuniją priiminės kas šventa- 
pam trejopam blogiui, mes ne- 

. tapsime-neišsilaikysime sveikais 
ir laimingais žmonėmis savame 
gyvenime. Mat, niekas, oi nie
kas. įskaitant žmogiškąsias ir 
viršžmogiškąsias jėgas, negali 
mums padėti tada, kai mes pa
tys sau kenkiame įvairiopai, kai 
mes save lėtai ar staigiai žudoni

kiantieji mūsiškiai. Bus mūsų 
tarpe ir tokių, kurie niekins pa
doriųjų geras pastangas, kurie 
kels nesantaiką, kurie Dievą 
gaudys rieškutėmis, o žmogų

kūno negalėmis besiskundžian-1 jopai sveiką vaiką į gyvenimą 
čiųjų. Kai kurie tokių didins sa
vo kūno negales, prisilaikydami 
įvairiausių prietarų, pildydami 
nemokšų jiems teikiamus pata
rimus bei priminėdami visokių 
apgavikų jiems įpirštas gyduo
les. Taip trejopai: psichiniai, 
jausminiai ir kūniškai sunegala
vusius mūsiškius reikia saugoti 
pirmiausia nuo jų pačių, štai i organizmas. Jausmus vaiko tė- 
kaip reikia tą trejopai nesveiko 
žmogaus apsaugą atlikti. Visų 
pirma reikia žmogaus tvarkymo 
darbą pradėti dar nuo negimu
siojo: reikia jaunus tėvus pa
rengti sveikam naujos gyvybės 
pradėjimui, 
gins

gimimo dienos tinkamai prižiū
rėti. Kaip tai atlikti, tėvai turi 
prieš kuriant šeimą pasirengti 
specialistų priežiūroje.

Tik taip trejopai maitinamas 
vaikas išauga į normaliai elg
tis pajėgiantį asmenį. Kūną jo 
mišriu, balansuotu maistu maiti
nant, apturimas ligoms atsparus

no’, proto ir asmenybės, kitaip Už tai įprasminkime mūsiškių 
sakant, jausmų tvarka, šitokį kančias ir mirtį savu pasitaisy- 
sveikatos aptarimą jau prieš ne- 1 __ —

dieni, o visais šiokiadieniais ar- 
Jjm'ą plaks liežuviu aršiau nei 
botagu. Bus ir tokių, kurie bal
tininkui, aukas renkančiam, du
ris prieš jo akis užtrenks ir dar 
nekartotinais žodžiais jį, aukas 
renkanti, nulelios. Taip elgiasi 
jausmais pairusieji mūsiškiai.

Bus, žinoma, ir įvairiopomis

For the woman

ringoms organizacijoms 
dingai dirbantiems pavieniams 
asmenims. Dalyvaukime ‘yisi 
kunigai, daktarai ir mokytojai 
su visais mokiniais Pavergtųjų 
tautų eisenoje — ten pavergti 
žmonės miršta už tiesą, o męs čia 
parade pereiti State gatvę ven
giame. Pradėkime dirbti tieso’s 
išaukštinimui, ir blogio prašali- 
nimui mūsų tarpe. Tik tada mes 
geriausiai prisiminsime savus 
pavergtuosius.

Evada: Nuo kalbų eikime visi 
prie reikiamų darbų savai ir sa
vo artimo gerovei atliekamų. 
Idant pajėgtume taip elgtis, te
reikia bent minimaliai trejopai 
susveikti; kūnu, protu ir asme
nybėmis sustiprėti, šiandien mes 
turime pasauliui rodytis ne tik 
žmoniškiausiais žmonėmis, bet 
ir kultūringiausiais lietuviais.

Pasiskaityti: James L. Mathis:

u-

sveikatos aptarimą jau prieš ne- mu- Keiskime šiandien savd gy
leli pusę šimto metų priėmė1 venim0 būd^ žmoniškesnių, sa- 
64-rių tautų sveikatos srities at-|vo artimui palankesniu. Liauki- 
stovai — Pasaulinės Sveikatos mės vien savimi besirūpinę, ypač 
Organizacijos nariai šveicarijo-1 taip susipraskime tūli profesio- 
je. Šis aptarimas nėra pakeistas j nalai- Nieko mums nepadės nei 
iki dabar — taigi, jis galioja} ištaigingiausias gyvenimas, jei 

mes savo pragariškas kančias 
kančiančius brolius juntamai ne- 
gelbėsime. Gana mums senųjų 
kantičkų didžturčiais laiką leisti Basic Psychiatry, Appiėton-Cen- 
lozoriais visai nesirūpinant. Kur- tury-Crofts, New York,

mums visiems.
Šiandien blogas žmogus 

gali kenkti visiems
šiandien susisiekimas taip

vai žmogina, trejopai elgdamie
si: jį žmoniškai mylėdami, jo 
elgesius kontroliuodami ir leis
dami jam normaliai vystytis. 
Vaiko protas lavinamas mokyk- Plito, kad pasaulis visiems daro- 
loje, namuose ir įvairiuose dar- si prieinamas, pasiekiamas. Toks ] . . . . . 7 _ . . . __ r- i* i

iš-

Jei girti tėvai mė- buose. Čia tėvų kūrybingi pa- susisiekimo lengvumas gerina 
susilaukti prieauglio, jei •šnekesiai su vaikais turi didelės ’ gėrio skleidimą žmonių tarpe, 

pastarasis negims negyvas, tai reikšmės. Atsakančios knygos: Kitaip nutinka su bloga sėkla, 
^au jis vis tiek bus ganėtinai su- į turi būti vaikui parenkamos pa- Asmenybe-jausmais nesveikas 
žalotas. Toks per visą savo gy-Į gal jo amžių ir nusiteikimus. Pa
penimą kentės ir kitus kankins, stebėtus vaiko gabumus kurio- 
Antras žmogaus nuo trejopų Ii- .to nors srityje reikia puoselėti, 
gų apsaugos darbas yra sveikas suteikiant vaikuLkuo geriausias 
motinos įsčiose išnešiojimas pra- | sąlygas lavinti savo protą pa
dėtos gyvybės. Trečias tokios { mėgtoje srityje. Čia prięšmokyk- 
"veLkatos apsaugos darbas yrajlinis vaiko auklėjimas turi mil- 
sve'kas vaiko pagimdymas. Ket-! žiniškos įtakos į vaiko asmeny-
virta tėvų pareiga rengiant tre- 
yra pagimdytąjį maitinti trejo
pu atsakančiu maistu: kūną, 
protą ir jausmus reikia nuo pat

a
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You can’t afford to be wrong. 
Because if vou’re in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
future, too.

And that's where Ų.S. 
Savings Bonds come in. Buy 
tham through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign uu for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex-, 
penses, you'll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E p«v whee t*
maturity of 5 .vearw 4 the

deferred until rprirwtm

stock 
ni/ynerica- 

Join the Payroll Sarifljs Hao*-

bės suformavimą. Pagrindai vai- 
vo dvasinei sveikatai esti pade
dami per pirmus. dvejus-trejus 
jo gyvenimo metus. Praleidus 
juos vaiko nenaudai, vaikas net 
vyru tapęs vis vaikiškai elgsis. 
Iš čia visi žmonių vargai prasi
deda.

Nesveikas vaikas yra pairu
sios šeimos pradininkas

Prezidentas Carteris, atsilan
kęs Baltiinorėje į amerikiečių 
Šeimds Konferenciją, šiomis die
nomis ragino dėti pastangas, kad 
šeima taptų vieta meilės ir pa
stovumo. Jis augės stiprioje ir 
meilės pilnoje šeimoje, šiandien 
visiems yra didžiausias džiaugs 
mas būnant šeimos nariams vi
siems kartu. Jis ragino stiprinti 
teigiamą valdžios įtaką šeimai ir 
keisti tokią neigiamą įtaką ge
resne. šeimą įtakoja infliacija, 
pakilę bankuose procentai pa
skoloms, auklėjimas - lavinimas 
ir žmonių sveikata. Taip pat šei
mą įtakoja lygios teisės visiems 
gyventojams, lygus teisingumas 
visų atžvilgiu, apsaugota valsty
bė ir saugus pasaulis. Taip pre
zidentas ragino dirbti, o mes lą 
darbą turime atlikti jau šian
dien, o ne ry toj jį pradedant.

Vien nuo pasakymo — kad ir 
prezidento pasakyto raginimo, 
nė per aguonos grūdą nesustip- 
rės šeimos šiame krašte tok kol 
patys žmonės — visa visuomenė 

j minėtai trejopai nesusveiks. šei 
: mos pastovumui išlaikyti reikia 
{pastovių, vienas ktią gerbiančių 
ir niekada kitam bloga nedaran 
čių šeimos narių, O iš kur tokius 
asmenis amerikieičy šeima gaus 
kada vaikai gatvėje auklėjasi, c 
tėvai vien sau geromis dienomis 
rūpinasi? Tėvai daugumoje čia 
vaikus tik gamina, o čia vaikus 
daugumoje auklėja gatvė nusi
kaltėliais.

i Visi žinokime, kad toliau taip 
tęstis negali, jei šis puikiausia* 
kraStas nenori ^reh žengti pra 
Žuliu. Reikia visiems viso pir
mą suprasti, kad žmogaus pilną 
sveikatą sudaro trejopas — bū 

i *

žmogus, kai įgauna jėgos, gali 
pakenkti daugeliui žmonių, net 
labai toli nuo tokio kenkėjo besi- 
randančiųjų. šiandien nė viena
me žemės kampe nė vienas žmo
gus negah būti saugus nuo jaus-j 
mais nesveikojo ir jėgos įgavu-I 
šioj o: toks gali geruosius sunai-| 
kinti, net toliausiai nuo blogojo j 
besirandančius. Taip nutiko jė
gos įgaunant Vokietijoje ir Ru
sijoje besirandantiems gloga- 
valiams.. Jie negirdėtai žiauriai 
pakenkė geriems, toliau nuo Vo
kietijos ir Rusijos begyvenan
tiems žmonėms. Tokių jėgos įga
vusių blogavalių niekdarbiai la
bai. nuteriojo Lietuvą ir lietu
vius šalia visos eilės kitų žmo
nių.

Už tai šiandien visi mes mes
kime menkniekiais užsiėmė, 
šiandien paduokime vienas ki
tam rankas ir sujunkime visi sa
vas širdis ir protus, ir eikime 
dirbti savo ir artimo gerovės pa
gausinimui. Gana mums vienas 
kitą pirštais badyti — reikia* 
stoti mirtinon kovon su mums | Pensininkų draugijos visuotinis 
ir visiems kitiems padoriems ’ nar^ susirinkimas. _ - ■
žmonėms mirtį nešančiais, jaus- Į TruPuti P° 2 vaL susirinkimą, nia Paketunene, ponia Paiku
mais pairusiais netikėliais. Kuo ' atldarė Pir,m’ St. Vanagūnas. Vi-j mene, p. Adomaita, P-Arčiu* ir 
greičiau mes išsiugdysime pilnai 
sveikų, ypač asmenybėmis-jaus- 
mais normalių žmonių ir kuo 
gausiau juos paskirstysime į at
sakingas vietas mūsų gyvenime, 
tuo sparčiau ateis taika mūsų 
tarpe, tautų gyvenime ir visoje 
žmonijoje. Kito kelio į šios že
mės visų žmonių sveikesnį ir lai
mingesnį gyvenimą nebuvo, nėra 
ir nebus, nes be pilnos sveikatos 
negali būti tikros laimės.

šiandien mes turime keisti sa
vo gyvenimo būdą žmoniškesnių. 
Tik tada mes rasime bendrą kal- 
ką ir pradėsime liendrą darbą su 
savu artimu. Lietuvių tik sauje
lė — tik dulkelė, palyginus su 
pasauline žmonių gausa. O mes 
gyvenime pešamės nemenkiau 
už gausingiausias tautas. Išimtį 
čia sudaro tik žydai — jie atei
na mums pagalbon savu pavyz
dingu gyvenimu. Jie visokio nu
sistatymo būdami, remia vienas 
kitą kaip įmanydami. Už tai 
pensininkd žydo nepamatysi 
i^rgsfančio, apleisto, vieno pa
likto. Taip turėtų būti ir mūsų 
tarpe.

Kai kas sako, kad lietuviai tu
rėtų turėti tik vieną partiją — 
*ai Lietuva. Nebūtinai tarp tu

Aldona ir Algirdas Braziai
Pianistė Aldona ir solistas Algirdas Braziai atšventė 40 metų 
laimingo vedybinio gyvenimo sukaktį. Ta proga birželio 1 d. 
Stumps banketų salėje buvo vaišės, kuriose dalyvavo apie 
300 asmenų. Algirdas Brazis visuomet dalyvauja Liet. Operos 
pastatymuose ir yra Lietuvos Vyčių distrikto pirmininkas.

Chicagos Pensininku draugijos 
visuotinis susirinkimas

š.m. birželio 12 d. šaulių na- džiai pradėta, bet'gražiai baigta, 
į muose įvyko Chicagos Lietuvių Išrinkti šie asmenys:

St. Vanagūnas, dr. J. Briedis,
inž. K. Karazija, J. Blažys, po-

sus pasveikino, perskaitė dieno- J- Skeivys. Kandidatai: K. Bal- 
tvarkę ir pakvietė valdybą prie! liūnas, p. Dagys.
prezidiumo stalo. i Revizijos komisijon: p. Urbd-

T, ... . , . , . . ' nas; p. Tamulis, p. Bumeikis.
Pirmininkas ir kmknenas iš; Po susirinkimo valdyba pavai- 

valdybos nonų padarė praneši- šin0 kavute ir
mus ir davė veiklos apyskaitą iš I Vfai ^kin j apie
praedų dvejų metų kadencijos. 4:30 vai. Buvo susirinkę arti 150 

Revizijos komisijos vardu pra- narįų įg 390
nešimą padarė p. Tamulis. į

Po pranešimų buvo vienas ki- < Linkime naujai valdybai sek
tas paklausimas. Valdyba at- n,ės dveJU metų kadencijoje, 
sakė. Į Manau, smulkesnį reportažą

Svarbiausias punktas dieno- gausite iš sekretoriato.
tvarkėje figūravo valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai.

Nominacijos komisijos vardu
pranešimą padarė K. Povilaitis.!

Rinkinius pravesti pakviestas •
p. Klemka. Nors ne visai sklan-.

K. Paulins
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Vandalizmas ir netvarka Marquette Parke,
• Gražusis Marquette Park kas-| Na, bet dėl to, tai tiek to. Da-, 

met. vis keičia savo veidą. Labai barftnis buvusios šešiasdešimt- 
gaila, kad toks veido keitimasis devintosios gatvės ir pats vaiz-. 
vyksta ne gerojon pusėn, o prie- das visai pasikeitė. Visada ant 
žiogai— blogdjon pusėn. Van-’tų atsiradusių gatvės pilvų, 
dalizmas, apie kurį prieš kiek 
laiko nebuvo girdėti, šiandien 
jąu realus dalykas. Pasidarė pa
vojinga ir gražesnėms bei nau
jesnėms mašinoms, kurios naktį 
būna paparkintos arčiau West
ern gatvės. Tokios mašinos daž
nai labai žiauriai subraižomos. 
Kokie žmonės tuos “žygdarbius” 
atlieka, ir kodėl, marketparkie- 
Čiąms nepaslaptis.

;Butų apiplėšimas, net ligi visų 
baldų išvežimo, taip pat jau ne 
retenybė. Gražūs namų kiemai, 
nors ir aptverti, irgi nukenčia. 
Visada būdavo labai maldnu 
praeiti pro p.p. Kupreišių namo 
(72 ir Washtenaw g-vių kam
pas) rožyną, kur neapsakomai 
puikios rožės viliodavo kiekvie
no praeivio žvilgsnį. Prieš savai
tę vandalai išrovė didelę dalį-tų. 
žaviųjų gėlių ir nusivežė, o lįku-! 
sias suniokojo. Toks pramušt
galvių chuliganizmas p. Kuprei- 
šifenę privedė net prie ašarų. Ži
nant kiek ji triūso į savo rožyną 
kasmet įdeda, tenka jai išreikšti 
užuojautą. ■

Turėjome tokią Marcpjette 
Parko gatvę, kuri turėjo 69-ąjį 
numerį, ir dažnai ji buvo vadi
nama “Saliūrių” gatve, šis var
das ;gal visai tinkamas, nes pati 
gatvė savo namų iškabomis tai 
byloja.

Kažkam šovė į galvą šią gat
vę “išdailinti”. Po didelio ir 
kruopštaus matavimo, o paskui 
po ilga remonto, šiai gatvei bu
vo prisagstyta (iš abiejų pusių) 
nemaža gerokų pilvų, ir ji buvo 
padaryta vienos krypties gatve. 
Be to, ji jau tapo ir perkrikštyta 
į .‘‘Lithuanian Plaza Court”. 
Pate gątvte grindinys, reikalau
jąs būtino pataisymo’, pasiliko 
visas įduobėtas, kaip prieš tai 
kąd buvo.i šiandieną ji jau turi 
ir kitą vardą: ne vienas ją jau 
. va'dina nėščią j a” gatve.

skersai ir išilgai, priparkinta 
gausybė mašinų — mašina prie 
mašinds. Rytą, tarp 8 ir 9 vai. 
pilna juodųjų mokinių, kurie už 
plūdo Marquette Parko mokyk 
las. šis laikotarpis dar ne 
rėžiantis, bet kai tie juodieji 
pradeda grįžti iš mokyklų, tai 
pasidaro kažkoks jovalas. Jie ei
na būriais, grūdasi į lietuviškas 
krautuves tiesiog ‘bunčais’, nors 
perka tiktai vienas ir tik kokį 
mažmožį. Be to, jie dažnai spiau- 
do ant krautuvių ir saliūnų lan
gų, mėto visokias atlaikas ir 
laksto kaip pakvaišę, žinoma, 
tik nemėgink juos aprėkti, nes 
tuoj jų tėvai marketparkiečius 
apšauks rasistais. O (empora, 
o mores!

Eikime toliau, čia pat 72-oji 
ir 73-oji gatvės. Ši paskutinioji, 
“pilvinę” gatvę padarius tik vie
nos krypties gatve, pasidarė la
bai judri, nes daugybė juodųjų 
ja važiuoja į šalimai Marquette 
Parko esamus tris didelius fab
rikus. Be to, tų gatvių namų sa
vininkai, kurių garažų durys iš
eina tiesiai į gatvę, mašinas par- 
kina skersai ‘ šaligatvio, nosimis 
atrėmę į garažo’ duris. Einant 
šaligatviu ir norint tas paparkin-{ 
tas mašinas apeiti, tenka atsi
durti į pat gatvės vidurį. Vai
kams, einantiems į mokyklą, su-1

M. ŠILEIKIS Siuvėjai

VERTA PAGALVOTI VYRESNIO
AMŽIAUS ŽMONĖMS

Muras, daugeliui lietuvių, at
vykus į šį “aukso kraštą”, ne-

sidaro didelis pavojus. Policija ^dvo Jau ^aiP lenSva įsikurti.
į visa tai nekreipia reikiamo dė
mesio, nors toks garažų savinin

Nemokant anglų kalbos, ypatin
gai vyresnio amžiaus žmogui, 
reikėjo gana sunkiai dirbti fab- 

; rikuose, auginti šeimą, leisti į 
mokslus savąjį jaunimą; taupyti 
centą prie cento, kad senatvėje

I 
kų elgesys laužo- parkinimo tai-j 
sykles.
\Arna vėl. Kampinio namo sa

vininkas, kur kiy’žiuojasi 73-oji bQtu lengviau gyventi. Dabar 
ir Fairfield gatvės, sax o kieme, j beidami j pensija arba jau išėję, 
kuris tęsiasi pagal 73-ąją gatvę,} 
įsitaisė šunyną. Du iš tų šunų 
gana dideli ir labai pikti. Jie šo
ka ant užtvertos nua-gatvės vie
linės tvoros, ir atrodo, greit per 
ją peršokę, tuoj praeivį sudras
kys. O jų balsas, dievulėliau, ir

turėdami centą kitą kišenėje, 
dolerį kitą banko knygutėje, 
dažniausiai norime juos palikti 
savo' vaikams, ar geradariams, 
kad jiems - būtų lengvesnis šio 
krašto gyvenimas.

Per sunkius darbus fabrikuo
se ir namų ruošą neturėję pro
gos gerai išmokti šio krašto kai-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS

Susirinkimas įvyko gegužės vos būtų nešamos uniformuotų 
28 dieną Latvių namuose. Daly- sportininkų.

Laike parengimo — olimpia
dos ' vienas sportininkas uždegs 
ugnį, kuri degs visą olimpiados 
laika.

f Jau yra pakviesta, kaip gar
bės svečiai, ne vienas JAV kon- 
gresnianas. Tikimasi, kad ir se
natorius Charles Percy, kaip ir 
Afganistano ko'initeto narys, taip 
pat dalyvaus.

Vėliavas ir sceną tvarkys Vin
cas Samaška. Kas norės dau
giau informacijų, prašom kreip
tis telef. 925-1200, ext. 234

■ ■ (Vincas).Free-(

l^Ibėji, bet padarė... lietuvis- 
pi ulivoillluM kaj Atrodo, kad lietuvių skilviai 

nevirškina rimtos muzikos. (Kas 
sakė, kad tautybė nieko bendra 
neturi su biologija?)

J. Gaidelisvavo 12 atstovų. Lietuvius at
stovavo Vincas Samaška ir Vik-

Matušis. Pirmą kartą da
lyvavo Vietnamo, atstovas ir Af- 

i ganistano pabėgėliams ręrnti 
komiteto narys.

Susirinkimą pravedė pirmi
ninkas Viktor Viksnis, nors jo 
sveikata gana silpna. Nežiūrint 
jo blogos sveikatos, jis,deda pas
kutines jėgas, kad ruošiamas pa- ( 
rengimas įvyktų sėkmingai. Jis* 
bus š.m. liepos 19 d., šeštadienį, 
12 vai. Richard Daley (buv. 
Civic Center) Plazoje.

Tos dienos šūki? bus 
dom Race Olympic Rally”. Pra-i Visos organizacijos dalyvauja 
šome palaikyti visas, tas tautas, su vėliavomis ir plakatais. Kar- 
kurios protestuoja prieš daly va- tu laukiaam ir aukų, nes susi-- 
vimą Maskvos olimpiadoje, j daro daug išlaidų. Aukas siųs-

Vykstantieji į parengimą atsi- kite tokiu adresu: Captives Na- 
neškite ir plakatus su šūkiais, tions Comm., 4146 N. Elston, 
raginančiais boikotuoti Maskvos Chicago, IL 60618. 
olimpiadą. Būtų gera, kad vėlia- V. Samaška

(juostą, tape), kurios aš neturė
jau legaliai įgrotos. Žinojau, kad 
juosta sprendėjų kimisijai yra 
svarbiausias dalykas ,nes orkest
rinę muziką geriausia galima

bankuose, kurie nesuprasdami 
lietuvių kalbos duoda patarimus 
sunkiai angliškai mokančiam lie
tuviui ar lietuvei.

Atėjęs į banką toksai žmogus 
prašo atidaryti taupomą sąskai
tą taip, kad po jo mirties ,jo sun
kiai uždirbtas pinigas liktų jo

1979 m. kovo 29 d. įvykusia
me lietuvių simfoninės muzikos 
kincerte, Chicagos Simf. orkest
ras išpildė ir mano Ketvirtą sim- 
fcfniją. 1980 m. vasario 4 d. mi
nėto orkestro ryšininkė (public pažinti ją išgirdus, o dar geriau 
relations) laiškų man pranešė,, klausant, sekant partitūrą. Tuo- 
kad mano Ketvirtą simfoniją J jau, bičiulių padedamas, ėmiau 
Chicago Symphony Orchestra! ieškoti orkestro simfonijos įgro- 
nominavo Pulitzer premijai, ir jiinui. Paaiškėjo, kad tam rei- 
prašė iki 1980 m. kovo 1 d. ai- kalui reiktų 10-15 tūkstančių do- 
siųsti biografinių žinių, simfo- lerių. 
nijos partitūrą ir jds įgrdjimą

ATSIŲSTA PAMINĖTI
..Pedagoginis Lituanistikos Ins- 

tifiitas išleido ir atsiuntė pami
nėti trumpus “ALEKSANDRO 
STULGINSKIO ATSIMINIMUS’. 
Atsiminimus spaudai paruošė ir 
fotografijas parinko dr. Jonas 
Račkauskas. Spaudos darbą at
liko M. Morkūnas. Kaina $12, 
kieti viršeliai. Knygą galima 
gauti pas leidėjus: 5620 S. Clare
mont, Chicago, Ill. 60636.

Knygoje yra šie skyreliai: 
Jaunystė, mokslas ir agronomo 

.tarnyba: Mano jaunystė, Kūta- 
iliai, Bytaučiai, Pivininkai, Py- 
kaičiai, Pasausalis, Vėl Pivinin
kai, Mano' mokslas, Kaltinėnų 
pradžios mokykla, Valsčiaus raš
tininko padėjėjo padėjėjas, To
limesnio mokslo planai, Stoju į 
dvasinę seminariją, Lietuvoje, 
Alytuje; Lietuvių komitetas nu
kentėjusioms dėl karo šelpti: 
Komiteto daržai; Pirmasis Vil
niaus lietuvių memorandumas; 
Švietimas rusų ir vokiečių oku
pacijose: Mokyklų vokietinimas 
Lietuvoje, Gimnazija ir pedago
giniai kursai Vilniuje; Lietuvos 
lenkų žygiai; Lietuvių Konferen
cijos išvakarėse; Lietuvių Kon
ferencija Vilniuje; Pirmieji Lie
tuvių Tarybos darbai; Gruodžio 
11 dienos aktas; Lietuvių Kon
ferencijos užsieniuose; Vasario 

‘ 16 dienos aktas; Vasario šešior 
litkoji; Polemika tarp Lietuvos

Parašiau prašymą Lietuvių Tarybos ir Reichskanclerio; Pa

mo taksai (mokesčiai) vienokiu zer premiją, būčiau neprašęs nė 
r.-, j., a,,----------------r?_ j..- .v

dėtis Lietuvoje, Vokietijai pri
pažinus nepriklausomą Lietuvą:

valkams ar net jo pasirinktam kitokiu būdu turi būti sumo-jvieno dolerio. Fondui siūliau iš į Vokiečių kariškosios a d mini s t ra-
keti. Pavyzdžiui, viena moteris tos pačios juostos: padaryti pa- 

i mirdama paliko savo ’ dukrai] tefono plokštelę ir ją, tarp kitko, 
Banko tarnautojas atidaro]$67,000 taupymo knygutėje suIišsiuntinėti rimtos muzikos 

taupymo knygutę pinigų taupy-i tuo: žodeliu TRUSTEE. Jai Iru- dijo stotims. Mes džiaugiamės,

asmeniui — geradariui.

tojo vardu, įrašydamas žodelį 
TRUSTEE arba BENEFICIARY 
arba net juos abu, o paskui vi
sas kitas taupyto jui norimas pa

ra-

ko beveik metai ir kainavctkad kai kurios radijo sto'tys kai 
$22,000 paveldėjimo mokesčių ir Į kada pagoja K. V. Banaičio ope- 
advokato patarnavimui.

cijos akcija prieš Lietuvos Tary
bą ir nepriklausomą Lietuvą, To
limesnė okupacinės vokiečių val
džios politika Lietuvoje, Skun
dų, pabėgėlių ir belaisvių grąži
nimo- komisijoms, Kiti Tarybos

X '. ’• ;ra Jūratę ir Kastytį. Turėtumėm planai ir jos finansinė padėtis,
Pasitikėjimas žmogus žmogui daugiau įrekorduotų mūsų ope-1 Lietuvos Tarybos žygiai dėl rek- 

vardes. Taupytojas, išėjęs iš yra didžiausias turtas pasaulyje
banko, galvoja, kad po jo mir
ties jo piniginis turtas atiteks 
be jokių problemų tam, kam jis

j bą ar jos terminologiją, pasitiki lyra užrašęs BeŪaip nėra.
aukštais pareigūnais, sėdinčiais

tUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
ČIAM0S TREČDALĮ METŲ!

į,1 Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
savp asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

už dviejų blokų girdėti. Nuo 
ankstyvo ryto ligi vėlyvo vakaro 
jie kelia tokį triukšmą, kad to 
namo kaimynai jau baigia pra
rasti nervus. Ir čia policijai nei 
šilta, nei šalta. Girdėjau, kad 
buvo skundų, bet policija reika
lauja tuos skundus parašyti 
raštu ir pasirašyti. Aplinkiniai 
žmonės bijo, nes pagal prakti
kuojamus tokiu atveju poelgius, 
šunyno savininkas gali tuoj su
žinoti tų kaimynų pavardes, o 
ka-'i tuo atžvilgiu jiems gali atsi
tikti, šiandien sunku atspėti. Tai 
priklausytų nuo šunyno savinin
ko būdo.

Kitą kartą pamėginsime dirs-

žodeliai TRUSTEE arba BEN
EFICIARY reiškia UŽŠALDY
MĄ. Taupytojas knygutėje esa
mus pinigus visuomet gali išim-

rų — pagrotų ir tas. Iš Lietuvių 
Fondo iki šiai dienai jokios ži
nios. Manau, kad Pulitzer’io 
sprendėjai, neturėdami svar
biausio dalyko — juosto's, mano 
simfonijos net nesvarstė.

Liet .fondo pirmininkas dr. A.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

telėti, kas vyksta pačiame Mar- dėjimo taksų. Dažniausiai kny- 
ėže- gutėje esamų pinigų neišduoda. 

Reikia imti advokatą, o paliki-

ti iki tol, kol jis pats dar yra gy- įr nenaudojamas. Geriausiai ati- 
vas. Bet kai jis iškeliauja į am-j daryti sąskaitas, kad visų pa- 
žinybę, jo pasirinkti žmonės pi- vardės ir parašai galiotų pini- 
nigo išimti negali be District gams išimti. Tokiu būdu turi 
Attorney leidimo, nežiūrint, kad būti.pasirašyta ant banke laiko- 
jų pavardės egzistuoja taupymo mos kartoteka's, '• {
knygutėje. Bankas pareikalauja 
mirties dokumentus ir su banko 
knygute pasiunčia paveldėtoją 
pas District Attorney išsiimti 
tokio leidimo, čia jau prasideda 
bėda.

Kai kuriais atvejais, bet labai 
retai, pasiseka tdkį leidimą gauti 
be didesnių proglemų, tik sumo
kėjus tam tikrą procentą pavei-

ir jeigu šeimose būtų galima tai 
įgyvendinti, kas liečia turtą ar 
piniginį palikimą, tair ir po mir-- 
ties likusiems šeimos nariams 
būtų lengviau. Pav., atidarant 
taupymo sąskaitas bankuose, Į 
žodelis TRUSTEE arba BENE-!Razma mums rodė pavyzdžiu 
FICIARY turėtų būti vengiamas žydų veržlumą ir sumanumą re

miant ir propaguojant savo me
nininkus (Draugas, kovo 1 d.). 
Gražiai, galima sakyti, žydiškai

quette Parko medelyne ir 
ryne”. J. žemaitis

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas_____________________________________
Adresas _______________________________ ______________

e Užsakau Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede /. AČ; doL 
Pavardė ir vardas_______________________
Adresas -------------------------------------------------

, kuris

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, IU

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

Atdara šiokiadieniais nno

Spon/oriaua pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
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 ------ --------------------------------------- -—----------- —

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkai

Tel. -176-2206

Ilėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj 1

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pwten- 
ga^ daryti įtakos Į krašto politiką. 102 psl. Kaina <1.50. 

Knygos bus išsiųstos, jei f 1.50 čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųstai tokiu idre*u:

1733 So. EabdH St, CMeao, IK

vizicijų; Lietuvos santvarkos 
nustatymas ir Lietuvos kara
liaus rinkimas; Vokiečių reak
cija dėl Lietuvos valstybinės san
tvarkos formos; Aleksandras 
Stulginskis — Short Biographi
cal Sketch.

žodelis OR reiškia, kad kiek
vienas apsirašęs turi teisę iš
traukti pinigą iš taupomos sąf 
skaitos, kurio parašąs yra banko 
kartotekoje. ■ • . i

žodelis AND/OR reiškia, kad 
reikią'abiejų parašų gauti pini
gus, kurių pavardės yra užrašy
tos knygutėje,- ir laikomos-ban
ko kartotekoje.

Geriausiai tai yra atidaryti są
skaitą norimam asmeniui jo var
du, jo adresu ir su jo Sočiai Se
curity numeriu, gaunant jo pa
rašą, ar parašus, jeigu yra dau
giau negu vienas šeimos, narys 
ar geradarys, ir taupymo kny
gutę laikyti pačiam pinigų savi
ninkui pas Save. Po mirties tos 
knygutės bus “atrastos” ir sun
kiai uždirbtas pinigas atiteks 
tam, kam amžinybėn iškeliavęs 
žmogus norėjo ir paliko.

Aldona Palukaitienė

Helps Shrink 
Swelling Of ® 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

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

; • DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais 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 
vitavardžių 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 23-4 puslapius,

| bet kainuoja tik $3.

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

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Liūdni birželio įvykiai
Praeitą sekmadienį, birželio 15 d., ne tik Chicagoje, 

bet ir kitose vietovėse iškilmingai buvo paminėti liūdni 
lietuvių tautos įvykiai. Chicagoje sukaktuviniam minė- 
jimui vadovavo dabartinė ir buvusi Chicagos Lietuvių 
Tarybos pirmininkė Euphrosine Mikužiūtė.

Minėjimas buvo pravestas visose Chicagos lietuvių 
bažnyčiose, bet pati didžiausia lietuvių minia buvo susi
rinkusi Marquette Parko lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Ant stiebų prie bažnyčios buvo iškeltos lietuviškos vėlia
vos, o vėliau jos buvo įneštos į bažnyčią. Lietuviai kuni-- 
gai vėliavas palydėjo prie nurodytų vietų, o netrukus 
prasidėjo giesmės ir maldos. Visuomet bažnyčioje būdavo 
daug žmonių, bet šį kartą bažnyčia prisirinko pilnutėlė.

Atkalbėjus maldą, kanauninkas Vaclovas Zakaraus
kas pasakė vieną gražiausių pamokslų. Jis prisiminė to 
meto nuotaikas rusų pavergtoje Lietuvoje, lietuvių areš
tus ir gabenimą į Rusijos šiaurę prievartos darbams. 
Vežė ne tik vyrus, bet visas lietuvių šeimas, sveikus ir 
ligonius, palikdami šimtmečiais vestus lietuvių ūkius, jų 
statytus namus, senelius ir vos gimusius vaikus. Okupan
to parinktieji žmonės buvo Tusų kraunami į Sovietų poli
cijos sunkvežimius, gabenami į galvijinius vagonus ir ten 
užrakinamu Niekas jiems nedavė maisto, lovų, paklodžių. 
Jie net vandens negaudavo. Sustabdydavo traukinius ir 
leisdavo pasiimti maisto tiktai tada, kai užkaltuose vago
nuose vežamieji pradėjo trokšti ir mirti... Prašome kan. 
Zakarauską duoti Naujienų skaitytojams galimybę pa
skaityti jo tekstą, kad jie galėtų geriau susipažinti su 
tais tragiškais įvykiais.

Besimeldusieji tuojau susirinko į parapijos salę, ku
rioje Lietuvos generalinė konsule pasakė Birželio įvykius 
liečiančią kalbą. Vyskupas V. Brizgys pasakė apie lietu
vių nuotaikas, ištikusias kraštą Lietuvos pavergimo die
nomis. Jis kvietė visus ryžtis aukotis ir padėti lietuviams 
atgauti prarastą laisvę. Jis samprotavo: Kas lietuviams 
galėtų tą laisvę atgauti? Reikėtų laukti amerikiečių pa
galbos, bet kai tenka stebėti jaunimo protestus prieš re
gistraciją karo tarnybon, tai darosi liūdna, nes šiame lais
vės krašte sunku susigaudyti, ko jaunimas nori ir siekia.

Turiningą ir gerai- apgalvotą kalbą pasakė ALTos 
pirmininkas Kazys Šidlauskas, šiomis dienomis jo kalba

bus atspausdinta Naujienose.
Trumpą, ryškią kalbą pasaite dr. Vytautas P. Dargis, 

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės Centro komiteto 
pirmininkas. Jis pabrėžė, kad be kovos niekas laisvės pa
vergtam kraštui nelaimės.

Mikužiūtė gyvai ir tvarkingai pravedė Birželio mi
nėjimą ir suminėjo visus žmones, jai padėjusius Birželio 
minėjimą suorganizuoti ir pravesti Salėn suėjusieji 
džiaugėsi, kad jai pavyko suorganizuoti tokį gausų ir 
pavyzdingą minėjimą.

Šia proga tenka priminti, kad Chicago ALTa ir su ja 
dirbančios gausios Amerikos lietuvių organizacijos 
laisvai prisiminti tragiškus Lietuvos įvykius. Pastarai
siais metais lietuviai minėjimus ruošdavo Jėzuitų salėje. 
Minėjimai būdavo ruošiami ne veltui, tekdavo už salę 
mokėti Bet paskutiniais metais jėzuitai, dėl jiems vie
niems žinomų priežasčių, pradėjo kabinėtis prie lietuvių, 
dąvusių jiems pinigų Jaunimo Centrui pastatyti ir susi-' 
rinkimų salėms įrengti; jie pradėjo nelietuviškai elgtis. 
Pradėjo jie jaunimui rodyti Maskvoje ir Vilniuje susuk
tus komunistinius filmus. Lietuviai katalikai, šimtinėmis 
prisidėjusieji prie namų statybos, sudarė komisiją ir nu
ėjo prašyti atsakingą pareigūną, kad sustabdytų vadina- f 
mame jėzuitų centre maskvinių filmų rodymą. Neteisin
gai jie aprašė komisijos narių pokalbį su atsakingu jė
zuitu ir apšmeižė tyriausios sąžinės žmones. Jėzuitų vy
resnysis būtų galėjęs apibarti netiesą paskelbusį kon- 
fratrą ir likvidavęs nemalonų nesusipratimą, bet savojo 
jėzuitai neapibarė. Buvo apšmeižti prašiusieji svetimų 
filmų neberodyti.

Bet nuotaika dar labiau pablogėjo, kai jėzuitai leido 
iš Vilniaus atvažiavusiam sovietiniam dainininkui Jėzui
tų centre dainuoti. Jie tvirtino, kad dainininkas norįs 
pabėgti iš sovietinio Vilniaus, kad jis nori dainuoti Ame
rikos operoje, kad susidarė 50 jį pažįstančių lietuvių ko
mitetas,. bet nieko, iš to neišėjo. Nebuvo jokio komiteto ir 
nesimatė jokių.pastangų pasilikti Amerikoje. Jėzuitai įsi
leido Vilniaus dainininką dainuoti tuo metu, kai Kon
greso atstovai svarstė rezoliucijų, liepiančią prezidentui 
Carteriui Lietuvos laisvės klausimą kelti. planuojamoje 
konferencijoje. Tada Chicagos lietuviai ryžosi dar kartą 
piketuoti jėzuitų centrą su visais suėjusiais “dainos mė
gėjais”. Prasidėjus koncertui, visi piketuotojai išvažiavo 
i Kūčias, pranešdami saugojančiai policijai, kad išva
žiuoja, tuo tarpu už valandos kažkas paleido plytą Į langą. 
Turėjo drąsos kaltinti piketininkus, paleidusius plytą, 
kada jų. ten jau--seniai nebuvo.’ Jie Šaulių, salėje Kūčias 
valgė, kai dažyta plyta įkrito per langą. -;f

Lietuviai nemėgsta melo, šmeižto ir sukčiavimo-. 
Jiems nemalonu klausyti melagingų kaltinimų ar įtari
nėjimų. Lietuviai nemėgsta okupanto, jie žino sovietinį 
sukčiavimą. Jie nenori turėti bendro sų_ tais, kuriuos 
okupantas tyčia išleido į Vakarus. Savo nepasitenkinimą 
jie gali pareikšti sutiktiems komunistams, bet jiems nėra 
jokio reikalo teisintis jėzuitams ir klausyti jų nepatiki
mų pasiteisinimų.

Karo metu į Vakarus išvažiavusieji lietuviai komu
nistus labai gerai pažįsta. Jie prisimena, ką jie Lietuvoje 
rado ir ką išsivežė. Jie išvalė bankus, išvežė aukso ir sve
timų valiutų atsargas. Jie pagrobė visas bankų dėžutėse 
lankytas santaupas. Jie grobė viską organizuotai, pagal 
taisykles.

Didelė Amerikos lietuvių dauguma buvo gerai infor
muota, ką komunistai darė pavergtoje Lietuvoje. Jie atsi
mena, kad privalėjo viską palikti Lietuvoje, kai nutarė-šieji Sovietų agentai. Užtenka Birželio tragediją prisi-

rui Kavoliai rūpėjo turėti savo 
žurnalą- Iš tikrųjų visai organi
zacijai reikėjo savo organo. Abu 
tikslai lyg ir sutiko ir buvo 
įsteigtas Metmenų žurnalas. Dėl' 
darbo reikalavimų Kavolis ati
trūko nuo lietuviškų centrų ir 
pavertė žurnalą savo minčių’ 
forumu. Jam pasipriešino poetas- 
Algimantas Mackus, kuris gyve
no lietuviškoje Chicagoje ir ku
ris padarė Margučio žurnalą lie
tuvių kultūros veidrodžiu. Taip 

Į pat Mackus skatino literatūri- 
, nių kūrinių leidimą. Mackaus 
tragiška mirtis nutraukė plataus- 
kultūrinio žurnalo galimybes ir 

I nebesudarė Kavolio Metmenims 
Į reikiamos rimtos konkurencijos. 
(Metmenys šiandien plūduriuoja

Rugių gubos (Tapyba) ^arP abejotinos vertės pubHcis-

Fantastinė Santaros-Šviesos Istorija
Valdas Adamkus, susitaręs su 

Romu Misiūnu, Vytautu Kavo-
| bu, Vincu Rasteniu, Tomu Venc

lova ir Mykolu Drunga praeitais 
metais išleido 25 metų sukaktu
vinį leidinį “Santarą - Šviesą’’. 
Dabar toks leidinys yra, tačiau 
tokios organizacijos nėra. Tėra 
propagandinė fikcija iškelti sa
vo asmeniškumą tartum į visuo- kas, iškreiptas, neišryškinąs vei 
tinumą.

Dėl istorinės tiesos tenka pa
sisakyti man, kuris 1954 metais 
buvau vienas iš tos organizaci- 
ios steigėjų Tabor Farmoje Mi- 
ehigane. Ten buvo priimtas tos 
akademinės pluralistinės patrio
tinės organizacijos statutas. Pa
gal tą statutą buvo veikiama iki 
1967 metų, kada per du metu

tikos ir daug kur mažavertės kū
rybos. Kodėl liko neišspausdinti 

i bent periodinėje spaudoje Škė- 
; mos. Kaup, Mackaus, Pilkos pa- 

pavadinimams. Jis cituoja ma-!“ darbaitMetmenų nepilnu, 
ne. kur aš jį giriu, necituoja, kur | mas ,'r kultūros ne
papeikiu. Jei kas nori ir jei kam I suvoktinas s,an*en sudaro tuš- 
rūpi sužinoti kaip Vytautas Ka. ‘u^ -r reikalingumą steigti lie- 

tuviską kultunrų leidinį. Kavo 
tam reikalui yra jlio tos visos svarbios

[ istorijos nėra.
1 * - -

Visiškai bevertis straipsnis 
yra Mykolo Drangos raizginys, 
pavadintas “Santara-Šviesa Iš
eivijos Keliu”. Jis atėjo Santa- 
ron-Švieson, kai tos organizaci
jos jau nebuvo. Taigi apie orga- 

! nizaciją jis nieko nesako, o kal
ba tik apie savo problemas, 
šiandien jam yra sunku būti- lie-

volis vertina save, tuomet “San- 
tara-’šviesa

‘ geras šaltinis. Tačiau Kavolio 
t straipsnis apie Santarą-Šviesą 
kaip organizaciją yra anekdotis-

kėjų motyvų ir aplinkybių.
1 1974 metais Santaros įsteigi
mo dvidešimtmečio proga para

kiau straipsnį Naujienose apie 
steigimo priežastis ir organiza- 

icijos vėlesnį sunykimą. Kavolis 
žinojo apie tą straipsnį, bet jis | tuviu. Jei esi pajėgus humanita- 
jį nutylėjo. Tai koks čia moks-Į ras, kaip kad A. J. Greimas, M. 
liškumas? jGimbuitienė, V. Kavolis, A. Ma-

; Organizacija buvo įsteigta’ ap- j ceina," A.. Mickūnas, V. Bieliaus- 
nebuvo išrinkta centro valdyba, jungti lietuviuš studentus ir fi- Į kas ir kiti, tai kaip su lietuviais 
Tuomet organizacija pagal sta- listerius kovoti dėl Lietuvos ne-1 besusikalbėsi? Beje, jie-visi yra 

. priklausomybės atgavimo ir! daug; .svarbesni ir reikšmingesni' 
puoselėti pluralistinę lietuvišką j pas lietuvius negu visame pa- 

:kultūrą. Organizacija sugriuvo šaulyje, gal. net neužpelnytai 
dėl veikėjų pasitraukimo į as-'perdaug. Nenuostabu, jog su to- 
menišką gyvenimą, dėl jų idea-lkiomis mintimis Mykolas Drun- 
lizmo stokos dirbti neapmoka- •, gą taip greitai numarino seną- 
mą visuomenišką darbą, dėl jų 1 laikraštį Keleivį. Drunga<tai_,ne 

jišsikėlimo iš lietuviškų centrų j Mackus, kuris dirbo iš pasišven--, 
jį mažas kolonijas dėl geresnių i timo ir supratimo savo kultūrai 
.darbų. Nepraėjo tik kai kam įįr savo žmonėms. Ironija yra ta- 
1 noras stovėti priekyje nesamos Į me, kad ateityje bus tiktai svar- 
,organizacijos. Visą tą smulkybe būs mūsų geto kūrėjai, o ne tie 
dabar keliama į padanges ir lai- 

įkoma tikru pinigu.
Jau 1954 metais matėsi, jog nias Venclova džiaugiasi Met- 

:bus sunku iškelti visuomenišką menimis, 
vėliavą prieš asmeniškus išskai- duoda gėlių puokštę neužšil'arna- 

jčiavimus. Naujų profesionalų vusiems veikėjams už naujus 
[tarpe vyravo filistinizmas. Aš vėjus. Romo Misiūno įvadas —

:utą automatiškai likvidavosi ir 
nebebuvo atgaivinta. Dėl jam 
oačiam žinomų priežasčių, Val
das Adamkus su savo draugais 
vasaros gale Tabor Farmoje 
"engia privataus pobūdžio subu
vimus ir juos vadina Santaros- 
Šviesos suvažiavimais. Dabar vi
sa tai bandoma legalizuoti šia 
oropagandine knyga, kuri neturi 
jokio ryšio su tikrove.

Vytautas Kavolis, kuris San
taros pradžioje buvo gausiausias 
oublicistas, parašė organizacijos 
istoriją. Kavolis yra fantazuoto
jas, turįs romantinį polinkį. Jo 
parašyta istorija yra jo asme
niškas dienoraštis- Šalia publi
cistikos, jis organizuodavo me
tinių suvažaivimų programas. 
Tokiu būdu visa ta istorija yra 
kas; ką ir kada kalbėjo tuose su
važiavimuose. Daug dėmesio jis 
skiria savo paties kalboms ir jų

kažkur išklydę paklydėliai. To
kia jau yra istorinė logika. To

o Vincas Rastenis

vadovavau Santaros kultūri
niam sparnui. Pravėrėm plačiai 
duris lietuviams rašytojams. Jie pavadinta 
atėjo, bet studentai neatėjo. Įnes kas parašyta apie organiza- 

; Gausiai rašančiam humanita- Į ciją Santarą-Šviesą turi tik atsi- 
~-= ~ ■ ■ =- : liktinį ryšį su realybe. Tokia

j ir yra propagandos paskirtis ir 
vertė. Saulius Šimoliunas

sacharinas.
“Santara-Šviesa” turėji būti1 

“Vytautu - Mykolu”,

il* kviesti juos grjžt-i į Rytus. Amerikos lietuviams nerei
kalingi iš karo tarnybos pabėgusieji ir Kanadoje isitaisiu-

.1OAU F«.^«.vx Ui^u.vjc, 1^1 iiuvaiv j oicji uuvicių agciiLai. vuumjuu uiageuiją piR>i- _ Ateinančiais metais fepani- 
trauktis į Vakarus. Pačioje Vokietijoje jie nenorėjo nie- minti-, nereikia leisti naujiesiems įvykiams atnaujinti tą ja bus priimta j šiaurės Atlanto
ko žinoti, kai į Vakarus pradėjo landžioti Sovietų šnipai skaudžiąją žaizdą. valstybių sąjungą.

PETRAS TARL’LIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI s

(Tęsinys)

Kurkulgis ragina kumelaitę. Jam gaila jos, 
bet namai dar toli, labai toli ir — į kalnelį ji vis 
tiek sienoją turi užtempti! Jis suduoda kumelai
tei botagu skersai šonų vieną, kitą, trečią kartą. 
Nieko negelbsti! Tada pats nepajutęs, kaip įširsta 
ir iš beviltiško nusiminimo ir bejėgaus pykčio 
ima pliekti ją botkočiu. Kad tik ji užvežtų tą ilgą 
sienoją į šį klastingą kalnelį!

— Be reikalo muši gyvulį, — ramiai sako pri
ėjęs tėvas. Ir sulig tais žodžiais jam pasidaro ne
apsakoma gėda. Jam gėda i* šiandien dėl to tdH- 
mos jaunystes atsiminimo. Ir šiandien Kurkulgiui 
gaila kumelaitės. Ir ašaros čia pat, joms nieko 
nereiškia pasirodyti akyse.

Bet tuojau Kurkulgis girdi, kaip ar jis ar kas 
kitas — ne jis — surinka:

— Palaukit, pasiklausykit!...
Ne! Negalvot! Tuojau užmigti, kad nieko ne- 

bchkt’i! Tik jam nėra kur dėtis, mato, kad neuž- 
niigs 7,id -‘I greit — greit stveria bet tik ką.

Jis visados nuolaidžiai šypsodavos atsiminęs 
savo vyresnįjį br !į ir... jautuką. Kai Simas Kur
kulgis dar tik paauglys buvo, jie su vyresniu bro

liu, kuris vėliau išėjo į caro kariuomenę, kariavo 
ir, matyt, žuvo, nes jau nebegrįžo, tik paliko ten 
kaime mažoje kamaraitėje ant gembės savo ke 
purę su juodu kazirku ilgam dešimtmečiui vieni
šai kaboti, — jie abu anuomet buvo padarę juo
kingą susitarimą.

Jie slapta nuo visų susitarė kas vakaras eiti 
į tvartą ir ten pakiloti veislei paliktą mažą jau
tuką. Jie tuomet nusprendė, kad, kasdien taip pa
kibdami šį jautuką, jie sugebės jį pakelti ir tada, 
kai jis išaugs į jautį. Jie, labai atsargiai, slėpda
miesi nuo namiškių-, nueidavo į tvartą, pakeldavo 
vienas, pakeldavo kitas. Ir kaip jiems tuo metu 
būva gera vykdyti šį slaptą suokalbį...

Kurkulgis šypsosi. Bet staiga jo veide baugiai 
sustingsta toji šypsena. Išsigandęs jis pajunta, 
kad dabar tebėra toji pati vakarykštė šypsena, 
lygiai, kaip vakar vakafre tame banko pokylyje, 
kada jam: atrodė ,jog aplinkui visur net pačiame 
ore ištirpęs draugiškumas, darnus, gražus visų 
žmonių sugyvenimas, bičiulystė su šiais maloniai 
besišypsančiais veidais!...

Kurkulgiui bloga. Jeigu jis dabar nors tru
putį pajudėtų ,gal būtų jam geriau. Bet jis tyčia 
pasilieka kaip buvo, sustingęs. Jo vaizduotė iš
kankinta. Jis nebeturi kur dėtis. Vėl jis sprau
džiasi nieko negalvoti. Užmigti. Dabar svarbiau
sia — nieko nejausti ir nematyti. Tik greičiau, 
greičiau tolyn nuo to, kas buvo. ,« «

Ak, kaip gi gera ‘būtų, kad to viso nebūtų 
buvę!... Kaip ramiai ir maloniai dabar šį rytą 
jis ilsėtųsi... Ir pasakotų jis kaip tik šiuo metu 
Teresei apie prokuristą, kurio ji kartu su'* visais 
nemėgo, kaip jis, pilna burna pipirų, juokingai 
žiopčiojo...

Bet štai patraukia lipšnus dūmelis ir tame 
dūmelyje balerina... Žvilgančiu šilku aptempta 
koja daro šiurpulingą judesį. Prieš Kurkulgio akis 
balerina apsisuka vieną, kitą, trečią kartą... Ba
lerina sukasi, kaip verpstė, vis staigiau, vis grei
čiau. .. Tada Simo Kurkulgio veidu nubliaukia jau 
patenkinta, galima sakyti, nekalta, šypsena:

— Aš... jau užmiegu... Tuojau... mie
gosiu. ..

Lig šiol įtempti jo veido bruožai pamažu su
smunka. Jis nejučiomis atpalaiduoja lig skaus
mo sučiauptas savo lūpas. Jis dar mėgina jas pa
taisyti, vėl kietai suspausti, kaip buvo. Bet tuo 
metu giliau atsikvepia, ir jo lūpų tarpu išsprun
ka garsas:

— Pššš...
Antru kartu, kai pradėjo giliau ir ramiau 

alsuoti, Kurkulgis iškvėpė orą, jam išėjo:
— Pše ... , v
0 paskui, trečią kartą iš krūtinės gilumos iš

leisdamas orą ir kažkaip pajudinęs vis savo vietos 
nerandančias lūpas, kurias jau metas buvo palikti 
laisvas nuo to skausmingo pabrukimo, pats ne

nusimanydamas ir sau pačiam nelauktai baimėje, 
kaip zuikutis iš visų pusių šunų apsuptas, sąmonę 
paslėpęs, tyliai, bet aiškiai, su kažkokia nelaukta 
pagieža ištarė svetimą, svetima jam menkai pa
žįstama kalba abuoją jam pačiam žodį:

— Pšes-čir-adloT... — kuris nieko daugiau 
nereiškė, kaip tik paprastą paklodę... Be pras
mės ir be reikalo;.. Bet dabar Kurkulgiui vis 
tiek, jis jau grimzdo į išganingą miegą.

Jei čia pat tuojau kas nors būtų matęs jo 
I veidą, pagalvotų, kad čia miega laimingas žmo
gus — Simas Kurkulgis. Laimingas ir nepiktas*, 
lygiai kaip anuomet — žalioje jaunystėje. Tokia 
graži, rami, nekalta gi! — šypsena visame jo 
veide...

ĮVYKIAI verandoje
— Ak, reikalinga tau buvo toji veranda! — 

ne piktai, tik taip sau ištarė Antano Tututo žmo
na Monika.

Buvo sekmadienio rytas. Jie abu ir vaikai 
neskubėdami kambariuose ruošėsi. Kambariuos 
dar viskas sujaukta ir jie patys tebėra padriki. 
Tutulas pustė skustuvą, o Monika stengėsi ap
vilkti savo sūnų, kuris jau norėjo žinoti, ar būna 
žalios spalvos arkliukų, bėk dar nemokėjo patai
kyti į rankovę.

(Bus daugiau)

4 — Naujienos, Chicago, 8, Til. Tucsdav, June 17, 1980
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
kiekvieną dieną butini krikščioniui

£

ARĖJAS VITKAUSKAS

KOKIA YRA TAVO RELIGIJA?
Religiniai įvairių bažnyčių lankytojai vadina save Katalikais,

Liuteronais, Baptistais ir tam panašiai. Bet klausimas: Ar tavo 1 
religija atskyrė tave nuo šio pasaulio ir pašventino Dievui? Ar ji 
pasiekė tavo Širdį ir ar ji valdo visą tavo gyvenimą? Ar ji padarė 
geresnį ir šventesnį tavo pasielgimą? Ar pasirodė tavyje geresni 
darbai, Dievo garbei ir žmogaus naudai? Ap. Jokūbas 1:27 sako, 
kad tikra ir rangiškam Tėvui patinkanti religija yra “šelpti naš
laičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasau
liu”. Tikra religija reikalauja ne vien eiti į bažnyčią sekmadie
niais, bet kasdien būti Jėzaus Kristaus pasekėju, jo mokytiniu, 
klausančiu ir darančiu ką jis, Didysis Mokytojas, įsako. Jėzus yra 
pasakęs: “Jei jūs mane mylite, laikykite mano įsakymus. Kas 
turi mano įsakymų ir juos laiko (vykdo), tas mane myli. O kas 
mane myli, bus mano Tėvo mylimas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsi-: 
reikšiu”. — Jono 14:15,21.

8v. RASTO TYRINĖTOJA«
J. Munkant, 185 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303 
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PLUNKSNA IR DIENOS
Mano pirmoji rašytinė “kūry- teta duodavo man didelį vario- 

ba” ar tik nebus rašymas tetai ką. o kartais ir mažų sidabrinį. 
Amelijai laiškų kitai tetai (Jo- i Nebuvo šykšti Amelikė (kaip ją 
asei) į Ameriką. Teta Amelija, j vadindavo mama). O kiek ji tu- 

: teidama “laiško rašyti“, atsi- rėdą vi kantrybės man laiškus 
ręsdavo į laikraščio kraščiuką "betariant”! Ji tikrai man pa- 
krautuvėįe įvyniotų dvejetą vesdavo juos “sukurti”, nes sa- 
raujų plunksnų, kartais ir pigų Lydavo, kad “pats žinau” kaip 
kotelį (“rcfnčkų”), ir rašalo' rašyti, girdavo mano “pometly- 
(“černilo”), (kuris, bene kapei- j vumą” ir stropumą... O aš “ras
tinėje bonkutėje, atrodydavo • kom litarom, lietuviškais žo- 
yg vyšnių sunka...) Rašiau. džiais” išdroždavau visą pirmą 

puslakštėlį su “Tegul bus pagar
bintas Jėzus Kristus, o ant tams-

‘‘ruskom litarom, lietuviškais
žodžiais”, nes kitaip nemokėjau
lai aš ,nei būtų perskaičiusi te- tos atsakymo’ ant amžių amži-Į
> ______e IH 1 X > Vinųjų amen!”, kita puslakštėlį — 

su “bučiuojam tamstos rankeles

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

F 6845 SOUTH WESTERN AVĖ
< TeL 737-8600-01
g 9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
K TeL 422-2000

DR. K. G. BALUKAS A. RIMVYDAS 
AKU8BRIJA ir motirų ligos 

GINIKOLOGINB CHIRURGUA

6449 So. Pulatai Rd. (Crawford
Medical BuMdina) TeL LU 5444S 
Priima ligonius pagal susitariiBa.

SOVIETINĖ INDOKTRLNACIJA 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

WetMmter Community klinikos 
Modldnos diroktorius

Tai.: 562-2727 arba 562-2728

TEI____BB 3-5*93

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB* AKIU LIGo* 

3907 West 103rd Street 
Valando* pagal suturima.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. T«L 737-5145

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lens<»”

VaL asai nrtitarima. Uždaryta treč.

ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos frelaf.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTIRU life-.
Ofisas 265? WEST Stae SYBSIT

ta (“ciocė”) Jovasė... Tuos 
laiškus teta Amelija reikalauda
vo būtinai dėti į tvirtus vokus,} ir prašom nuo Dievo gero pasi- 
kurių gaudavo, rodos, iš patšo: j vedimo ir sveikatos” (su prie- 
“drobinių” — su audeklu už po- Į dais — kad ir dar kokia nors dė- 
pieriaus. Paprastais “konver- 
tais” teta nepasitikėdavo (“kol 
nueis taip toli — gali suplyš
ti !”), o -tas patobulinimas suma
nytas ar tik nebuvo mano paties 
(bene buvau kažin kur radęs 
kokį “stiprų” pavyzdį). O adre
są užrašyti aš negalėdavau — 
lėta nepasitikėdavo.

Adresų vis nešdavau užrašyti 
“pas Beresnickį” — buvo tokia 
“kolonijalių” prekių - krautuvė 
netoli Šiaulių pašto. Tarpe žiba
lo ir silkių statinių, miltų ir cuk
raus maišų, užėjęs už aukštos 
medinės “kastis”, kur būdavo 
vedamos įvairios sąskaitos, pats 
Beresnickis, rodos, tyčia užsidė- 
damas akinius, lėtai ir iškilmin-. ... 
gai užrašydavo adresą, vėduoda- dėjimą Amerikon esu siuntęs 
mas visu laišku nudžiovindavo ^rauS1^ > bet, dėl laik-
rašalą (laiškus rašydamas esu 1 rašėio nenucflatinio pasiekimo 
naudojęs pelenus vietoje nuge- Į uian§s> nemačiau išspausdinto), 
riamojo popieriaus), paduodavo į beinantieji laiškai, žinoma, bu- 
man ir liepdavo nepamesti__Už v0 su pabarstytu auksų arba si-
deširhts kapeikų pirkdavau pas- dabru pirmame puslakštyje, su 
te (iš valdininko, pasistačiusio prilipytu besisveikinančių rankų 
medinę, kaustytą, su užraktais, gėlių vainiko paveikslėliu, ar- 
atvo’žtą dėžę už langelio) pašto "" 
ženklą, ir laišką su juo mesda- 
/au iš pašto vidaus ~ į plyšį po 
langu. Visas tas reikalas su laiš
kais į Ameriką būdavo man žy
miu dalyku: parašai, įmeti, laiš
kas keliauja j kažin kokius pa
sviečius per “mares, kurios kelis 
kartus tiek gilios, kiek yra pla
čios”, o, žiūrėk, po ilgo laiko te
ta gauna atsakymą (vėl man — 
skaityti)...

I Tie laiškai ir buvo mano pir- 
q j miausio ‘honoraro šaltiniu. Iš no- 
- i sinės skepetaitės krašto’ išrišusi,

EUDEIKIS
dienė tą patį daro), toliau pus- 
lakštėlis išeidavo su “o dabar 
pradėsiu sakyti sudiev, su
diev! ..gi paskutiniajame jau 
nieko kito nebebūdavo, kaip — 
“netaip lauksiu saulelės užte
kant, kaip nud tamstos margos 
gromatėlės” ir “sudiev, sudiev, 
likit sveiki mano aplankyti, ir aš 
lieku sveika”, ir — mamytė lie
ka sveika, ir tėtušis, ir kiti... 
Retai kuomet būdavo į tų jaut
rumų tarpų įterpiama dar kas 
nors — pavyzdžiui, apie orų1 
(“rugiai šiemet blogi, nes lijo ir 
lijo nuo pavasario”), arba dar 
kokia panaši smulkmena, taip 
daug reiškianti vargo’ kaimui...

Iš tetos Javasės (kurios išly-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

(Tęsinys)

Visi šie pareiškimai apie lietu- domas šiomis priemonėmis: tie- 
vių kalbą, tautą (seniau buvo sioginiu smurtu per mokyklas 
tik liaudis), patriotizmą paties ir vadovėlius, netiesioginiu smur 
Sniečkaus šių metų kompartijos | tu — per valdžios leidžiamas 
suvažiavime pasakytoj kalboj Į (tik komunistines) organizacijas 
— ji tuo atžvilgiu skyrėsi nuo ’į ir propaganda — per spaudą, ra- 
ankstyvesnių kalbų), o taip pat 
geresnių vadovėlių bei knygų 
išleidimas reiškia tam tikrą 
“atodrėkį”, režimo tautiniu atž
vilgiu sušvelnėjimą. Tačiau, ne
galėdami išbristi iš prieštaravi
mų klampynės, komunistai vi
sada po šitokio sušvelnėjimo 
grįždavo i sužiaurėjimo padėtį. 
Po “atodrėkio” vėl užeidavo 
“šalčiai”. Tie “atodrėkiai” ir 
“šalčiai” turi net savo pavadini
mus, ypač “atšalimai”, kaip pav. 
“dešiniojo sparno oportuniz
mas”, “kairiojo sparno daktri- 
nierizmas”, “kosmopolitizmas”.
“sektantizmaš”, “dogmatizmas”, į reikia manyti, nėra nariai iš įsi- 

kinimo, bet iš reikalo. Yra pa- 
a ."indo spręsti, kad daugumas 
įa! kraigo jaunimo yra atsparus ko- 

munistinimui ir rusinimui. Tai 
rodo ostriotinių nuotaikų pasi
reiškimas režimo sušvelnėjimo 
metu postalininiame laikotarpy
je.

5) Šiuo nietu režimas Lietu
voje griežtėja, kaip reakcija Į 
prieš patriotinių nuotaikų pasi
reiškimą “atodrėkio” metu. Pe
riodiškas “atodrėkio” ir “atša
limų” kartojimasis yra normali 
komunistinio režimo apraiška. 
Ji yra laisvės-vergijos įtampos 
išdava.

(Pabaiga)

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

diją, paskaitas ir kitais būdais.
Tomis pačiomis priemonėmis 

skiepijamas ir klasinio egoizmo 
bei neapykantos kitoms klasėms 
ideologija.

3) Pagrindinės rusinimo prie
monės yra šios: prievartinis 
rasų kalbos mokymas, prievar
tinis lietuvių maišymas su ru
sais ir savos (lietuvių) tautos 
meilės slopinimas (per mokyk
las. organizacijas, spaudą ir ki-

4) Nor formaliai komunistinės 
o-ganizaeijos turi nemažą skai- 
č'u. nariu, tačiau daugumas jų,

ir kitų. Dabartinio atkritimo Į 
(reakcijos) pavadinimas yra ■ 
“nevizionizmas”. Ši nuodėmė da į * 
bar smerkiama kiekvienoj kal
boj, kiekviename straipsnyje 
bei kiekvienoj pastraipoj. Kokį 
laipsnį pasieks šis “atšalimas” ir 
kaip ilgai jis užtruks, sunku pa
sakyti. Tai priklausys nuo poli
tinės atmosferos vienokio ar ki
tokio suformavimo šiaurėje. Tu
rint betgi galvoj minėtus prieš
taravimus — nuolatinį kaitalio-

_.T . .T,_. Į jimasi, sunku tikėtis pastoves-OnSO VAL.: pra- antradL trafiaaU . „
tr penkt. 2-4 ir 8-8 vaL rak. fcJtadir- 1110 atsilimo •

Anelės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir laikas užsi
mokėti nario duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgrlvis, rast.

ba su Dievo Motinos sopulingu 
paveikslu ir giesme (kartais — 
lenkiška), arba su šiaip dainele, 
panašia į ką nors — kaip:

“Skubu jumiem atrašytie
ir meilingai apkabytie...”

O iš lenkiško spausdinto teks
to buvo, tur būt, kas nors pana
šioje dvasioje, kaip:

“Temų tylko plug i socha,
kto rodzinna zemia kocha...”, 

nes iš panašių laiškų beveik tik
rai atsimenu tokių ištrauką.

(“Tik tam plūgas ir arklas, 
kas myli gimtąją žemę...” — 

bet man skaitant eiliškai kirtis 
išeidavo, pabrėžiant žodį “tylko”
— “tik”...).

(Bus daugiau)

niaia 3-6 vai. popiet ir kita Irixv

ORTHOPEDAS-PBOTEZISTAf 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. SpeciaW pagalba kOloaa 
(Arch Supports) Ir t t

TeM.: PBaaprrt 8-5*84

SANTRAUKA

1) Pagrindiniai švietimo prin
cipai rusų okupuotoje Lietuvoje 
yra šie: ateistinis materializ
mas, klasinis egoizmas ir ruse- 
filizmas (rusinimas). Auklėji
mas pagal šiuos principus vyk
domas smurtu ir propaganda.

2) Materialistinės pasaulėžiū
ros skiepsimas, susijęs su kova (

x *“• T L»A» nai iu V — ——

prieš religiją ir bažnyčią, vyk- dienj, birželio 18 d.. 1 vai. popiet

SUSIRINKIMŲ

Žemaičiu Kultūros klubo pusmeti- 
1 n is narių susirinkimas įvyks trečia-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

9 2533 W. 71st Street
j 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
g AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Kai Jane Byrne atvažiavo 
Washingtona, tai aš ją pasi

tikau, o kai aš čia atvažiavau, 
tai ji manęs nepasitiko... — ta-

iLietuvių Žagarės klubo pusmetinis 
narių susirinkimas įvyks sekmadienį, 
birželio 22 d., 1 vai. popiet Anelės sa
lėje, 4500 S. Talman Avė. Nariai pra- . , , . . .,
šomi atsilankyti. Yra svarbių reikalų re kiek nepatenkinta prezidento 
aptarti. Primenama, kad jau laikas Carterio žmona Rosalyn n Chica- 
užsimokėti nario duokles. Bus ir vai- _ ■ • - . ,.....................
sės. Rožė Didžeaivis, rast. €°Je susmukusiai mimai .

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1093

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1131

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

DANGUOLEI JUODAKYTEI 
mirus,

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrąvda 

ŽGMA KAINA 
R. iCRBNAS 
Tat WA 5 K*J

jos tėvui Steponui Juodakiui ir visai šeimai reiš
kiame nuoširdžių užuojauta.

DANUTĖ ir STASYS LIEPAI

MOVING:
Apdra«a*M Rai hi aaa»,am 

* Ivairiv atafamv- 
ANTANAS VILIMAT

Tai. 876-1882 arba 876-^96
► ■ - - t

They call it 
“The Overnight Wonder” 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight! So in the morning, you'te 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax’ Pills. That’s right— pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

Mylimai mamytei 
A. t A.

ONAI DIČIŪNIENEI
mirus birželio 3 d. Rockforde,

jos dukrai Paulinai Rutkauskienei, taip pat

mylimam tėvui
A. A. JONUI RUTKAUSKUI
mirus birželio 10 d. Lietuvoje,

jo sūnui Kazimierui Rutkauskui ir visai Kazimiero ir Pau
linos Rutkauskų šeimai bei giminėms, sunkiose valandose 
pergyvenant didelį skausmų ir nuliūdimą, nuoširdžią užuo
jautų reiškiamo.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
Rockfordo skyrius

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS (R) 
Rockfordo skyrius

BALFO Rockfordd skyrius

AMERIKOS LIETUVIŲ DUKTERŲ DRAUGIJOS 
Rockfordo skyrius

VYTAUTO DIDŽIOJO RINKTINIS
Rockfordo šaulių skyrius

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 71213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, Hl, 974-4410

P. J. RIDIKAS
MS4 So. HA1STED STREET Tol. YAri, 7-1911

SOPHIE BARČUS
RADIJO IIIMO8 VALANDOS

Vlaaa pruriiaą Ii WDPA.

1498 ML A. M.

Lhtuviv kalba: kudien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 

: 4:30 vaL vat Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
»aL ryta.

VadaĮa Aldona Daukm

Tala*j Mlmlaek 4-1413

7159 So. A4APLEWOOO AVE. 
CHICAGO, ILL 6OA29

_KAZ6 BRAZD2IONYT8

Prayramą* *ad*|a

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

Viso* laidos ii W0PA rtotiaa. 
banga 1460 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

d — Jiaiuienoa, Chicago, 8j UL Tuesday, June 17, 1’JSO
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS •
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

© Kadaise Amerikos lygumo- juos . nuskynus ir išdžiovinus, 
se ganėsi didelės bandos lauki- galima naudoti ir arbatai. Kai 
nių karvių ir jaučių - bizonų. ’ pienės pradeda žydėti, jų lapai 
Dabar didžiausias jų telkinys tampa kartūs ir todėl nebetinka 
Vra Custer valstybiniame parke, naudojimui, tačiau jų žiedais ga- 
Ten. jų yra virš 1,300. Kartais' linie paskaninti kepamą omletą. 
Kai kuriose krautuvėse būna bi-j Svarbu tik, kad žiedai būtų su- 
zonų mėsos. Ji yra panaši į jau- rinkti prieš pilnai pražystant. Gi 
tleną, tik truputį pigesnė.

© Lietuvoje moterys būdavo 
nepatenkintos, jei pasitaikydago 
sumušti nepilno riebumo — di
dįjį sviestą, labai skanų valgyti: 
su duona arba su virtomis ar: 
keptomis bulvėmis. Į jį yra pa- ■ tarpiu. Po dvejų metų pienių 
našus whipped sviestas, tačiau 
jo nevartotina receptuose, ku
riuose reikalaujama dėti sviesto.

© Artėjant vasaros sezonui ne
pamirština, kad maisto’ kalori
jos duoda mūsų kūnui energiją, 
reikalingą gyvybei palaikyti: 
galvoti, kvėpuoti, virškinti ir ju
dėti. A įsimintina, kad per va
landą vyrai išleidžia į aplinką 
320 Britu šilimos vienetu, o mo
terys — apie 330.

© JAV prokuroras padavė ke
letą asmenų San Francisco Dis- 
trikto teisman, prašydamas su
stabdyti pardavinėjimą svorio 
numetimo preparatą, žinomą ir 
garsinamą Cambridge Diet var
du. Jis gali sukelti ligą, net mir
tį. Miltelių pavidalo preparatas 
buvo gaminamas Jacksonville. 
Fla.

© Skautų Aido 5 nr. Gamtoms 
pažinimo skiltyje sesė Sofija su
pažindina su piene, kurią ame
rikiečiai bandė pavadinti Tėvo 
Dienos gėle. Ji tarp kita taip 
rašo:

“Pasirodo, jog pienė, Lietuvo
je dar vadinama ir kiaulpiene, 
turi labai naudingų žmogaus 
sveikatai dalių: geležies, kalci- 
jaus, sodijaus, sulfuro, potašo, 
vitaminų A, B, C ir D. Senovėje 
pienės , buvo naudojamos kaip 
vaistas nuo reumatinių ligų bei 
gydant žmones nuo karštligės ir 
kepenų ligų.

Pienė kitu tautu kalbose iš
reiškiama skirtingais vardais.. 
Prancūzai ją vadina “liūto dan
timi” — dent de lion; iš čia ang
liškas jos pavadinimas “dande
lion”. Tas liūto danties įvaizdis 
susidarė, lyginant pienės karpy
tų žiedlapių galūnes su liūto ašt-

pilnai prasiskleidę gelsvi pienių 
žiedai gali būti naudojami bal
tojo vyno gaminimui.

Kiekvieną pienės daigą gali- 
; ma nupjauti tris ar keturis kar- 
' tūs pavasario ir vasaros laikcf-

! šaknys iškyla. Tada jas reikia 
nuskusti, išdžiovinti ir pakepinti 
krosnyje ar prieš ugnį, kol visai 
paruduoja. Sumalus, gaunamas 
geras “kofeinas” — gardus ka
vos pakaitalas.”

© Giant Food, Inc., Landover,' 
Md., tvirtina, kad kuponai pa
brangina maistą ir kitas prekes. 
Juos reikia spausdinti, garsinti 
ir apskaičiuoti. Visa tai įeina Į 
prekių kainą, bet kuponais labai 
retai pirkėjai pasinaudoja.. Giant 
Food ragina gamintdjus nenau
doti kuponų, o vietoj jų suma
žinti produktų kainas.-

M. Miškinytė

DETROIT, MICH.
švyturio Jūrų šauliai 

ruošia Jonines
Kaip jau daugeliui žinoma, 

švyturiečiaį. Jonines ruošia kąs- 
kaip tradiciją, šįmet Joni

nės įvyks šaulių stovykloje “Pi
lėnai” birželio 21 dieną, šešta
dienį. Jdainės pagal liaudies pa
pročius priklauso birželio 24 d., 
bet tai dienai esant savaitės vi-' 
dury, patogumo dėlei perkelia- 

,ma į šeštadienį.
Lietuvoje svarbiausios apeigos 

būdavo atliekamos Joninių išva-‘ 
karėse, būtent: kopuliavimas, 
arba vaistingų žolių ir gėlių vai-

REAL ESTATE
Kamai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, Žemi — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALI

važiavo anūkas Steponas Jr. su švęsti 84 metų amžiaus sukaktį, 
žmona, taip pat su sūnum ir | Jo' krautuvėje, kurioje dabar dir- 
dukra. Svečius priėmė Justinos 'ba jo vaikai-jr anūkai, vra plati- ......, .. „ v.--, i' inkams pinti rinkimas, dainuo-Justma narna lietuviška spauda. . L * ., , . , ,jant tam tikras dainas, laužų

— Vytautas Zalatorius išrink-, kūrimas, dainos ir šokiai prie 
tas Čikagos aukšt. lituanistinės(laužo, šokinėjimai per ugnį ir Lt. 
mokyklos Tėvų komiteto pirini-
nisku, Irena Meilienė — sekr.,' tine ugnimi ar skeliant skiltuvu, 
Roma Dambrauskienė — ižd
Genovaitė Miglinienė — paren- mi paparčio žiedo. Būdavo iške- 
gimų vadove, Irena Pemkienėj liamos ant aukštų karčių sma- 
— metraščio globėja, Elena La- luotos statinės ar vežimų ste- 
pėnienė — informacijai. bulės ir padegamos dėl iliustra- 

apšviečiant laukus, nes

PASKOLOS PERKANTI NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS : 
£R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOEXJIMAIS, .

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago,,111. TeL Virginia 7-774J

duktė Ada ir jos vyras.
Nattsas yra ilgametė Naujienų 
skaityt ja ir rėmėja. Ji yra 87 
metų, bet guvi ir judri: niekas 
neis į lažybas, kad ji yra 60 me
tų! Jos sūnus Steponas yisųflį- 
met pratęsia jos Naujienų pre
numerata.

— Viktoras A. Plėnys, Rice 
aukšt. mokyklos senjoras, apdo
vanotas aukso’ medaliu už aukš- 
ičausius pažymius kalbose, o Da
vid M. Venkus —už pirmavimą 
sporte bei gimnastikoje. I

Laužai būdavtf įkuriami trin-

o jaunimas gūžinėdavo^ ieškoda-.

11 to 5 no appointment neecs-} 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.;

1 — Marquette Parko Lietuvių <STATE St., Rm. 1717. Mes kai-: 
parap. mokyklos gerieji septyni bame lietuviškai. 782-3777 or

pėnienė — informacijai.
— Horoscopes or Astrologica* C1JOS’ 

rarot Card Readings. Saturday šviesas nubaidanti visas piktas:
1 raganas ar kenksmingus vabz-:

------------ --------------------- .. ..i diius nuo augah!i kad būty di įpirkinm sąlygos.

BUTŲ NUOMAVIMAS i.
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS .1 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. .

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

raganas ar kenksmingus vabz-’
• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su, 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos

dėsnis derlius.
.... 1 ivxapiewuiVisas paminėtas ir dar nepa-; šeimoms.

. . . W ... . _ . . . . *

I • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
j Maplewood. Labai tinka giminingoms

mokiniai gavo metines Ameri- 925-8392. Professional Member minėtas Joninių tradicijas “Pilė- . MŪRINIS BUNGALOW' Brighton 
i t i • tz a<,»•-„ *nuošė”.žada atlikti’Jūrų šauliai. Parke, 15 metų. Reikia skubiai parkos Legiono Deksms - Keenan’American Federation of Astro j . . h .. .. . duoti. Neaukšta kaina
posto premijas. Jas įteikė posto 
pareigūnas Jonas Dubinskas, da
lyvaujant mokyklos vedėjai sės. 
M. Edvardai. Premijas gavo: Jū
ra Liutkutė, Janė Kapociūtė, 

j Bronė Barkauskaitė, Audrė Bud- 
; ryte, Maureen McMahon, Laura i 
i Pankaitė ir Jonas Kirklys. šio-( 
■ mis premijomis postas pagerbė

oi------  ------- -—- — -------- -
{ pasikvietę imenines pajėgas. Kai.'‘Jgers (Pr ) i P35)11'161? menines pajėgas, rvai.

* } ką sugalvojo alikti ir salėje. Bus
— Dengiame ir taisome visų j paruošta speciali programa, ku- 

rūšių stogus. Už darbą garan- jrjaį vadovaus patyręs aktorius: 
tuojame ir esame apdrausti.

ARV YDAS KIELA, 434-9655 Lūngyte. Kažkas bus daugiau,
Kazimieras Gricius su Brone.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559 ......

TRUMPAI I Sa'° narius — Antaftą Phillips 
w- . ' . w «'ir jo žmoną. Jų duktė ponia šli-

j kienė dalyvavo įteikimo apei- 
★ gose.

A. Vitkauskas, Lockport, — Brighton Parko lituanisti
ni., prenumeruoja daugelį lietu- nę mokykją baigė: Danutė Gra- 
viškų laikraščių ir visus juos žytė, Do'vidas Katauskas, Ro- 
auKomis ■ paremia. Dėkui už mas Kivėnas, Kurtis Rizleris ir 
ankstyvą prenumeratos pratęsi- Vitas Saulytis. Pažymėjimus 
mą nelaukiant raginimo jri už įteikė prel..D. A. Mozeris, mo- 
$10 auką. j įkyklos vedėja yra Sofija Jony-

— Ponia Marta Kasparaitis, nienė, Tėvų komiteto pirminin- 
Waukegan, Ill., pratęsdafnajpre- kas Pranas Tamkus. 
numeratą,javo gerus linkėjimus _ Povilas Putrimas, lietuvių 
atlydėjo $5 auka. Dėkui. i veiklos veteranas, St. Aiithony

— Dėkui P. Baizarui iš Mar
quette Parko už ankstyvą pre
numeratos pratęsimą, ir už $5 
auką. Taip pat dėkui tos apy
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas pusei metų. Jis taip 
pat įteikė $5 auką, bet pavardės 
prašė neskelbti. 1

. — Bruno Matelis iš Marquette J 
Parko, Lietuvių Tautinių kapi- i 
nių direktorius, prie prenumera- 
tos pridėjo auką. Dėkui. <

bet dabar dar nesakysiu. Suži- 
nosi'te, kai atvyksit^ |» ;|

| Po visų ceremonijų bus vai-į

Kviečiami Detroito ir apylinkių:

SUDĖTINIO TIKĖJIMO 
STEBUKLAS

Jėzus tarė: “Bet, kad žinotute,jšėį>. kurias Peruos sesės Šaulės?, 
jog Žmogaus Sūnus turi galią!
atleisti nuodėmes žemėje”, — Jis? 
tarė stabo ištiktajam, — “i____ .

vo guolį ir eik į savo namus.”} 
(Morkaus 2:10, 11)

Tr. . Tr Ar tikite stebuklais? Jei ne,tnas Kivenas, Kurtis Rizlens ir . • -n i — >•j tai pasiklausykite sios ypatingos 
i radijo programos —, jūs esate 
kandidatas stebuklui! šiandien, 
antradienį, 8:45 vai. vak. banga 
1490 AM per “Lietuvos Aidus’-.

Parašykite p a r e i kalaudami 
knygelės “Laisvi”, specialiai iš
leistos Tautinių šo'kių šventės

bei Windsoro lietuviai .atšilau-;
■ - ---- : - “ag tau * kyti. švyturiečiai šauliai jusi

sakau; Kelkis^mVant savęs sa- nuoširdžiai priims ir Vaišinsi 
Tad iki pasimatymo “Pilėnuose” i 
birželio 21 dieną. -

Vartai bus atįdari nuo'42 va-j 
landos dienos. »

1 Antanas Sūkauskas

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

D t M E S i O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas', pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS : 

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505 ?

Taupymo B-vės direktorius ir proga. Prisiusime dovanai, 
lietuviškos spaudos dosnus rė-Į 
mėjas, taip pat žinomos maisto! . 
krautuvės savininkas? ruošiasi

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

KARUA N0REIKIEN1

JilCUiapiU OU. 11ULVJ CloL

rių dantų eile. Pienė dar vadi- — Vladas Peleckas iš Bright-; | 
narna balionu, kaimiečio laikro
džiu, varnos krankimu, airių ra
mune. kiaulės snukiu (palygink 
su lietuviška “kiaulpiene”).

Prancūzijoje ir Italijoje pienių 
žiedlapius renka kaimo mo’terys, 
kurios neapsieina be jų, gamin
damos mišraines ar dedamos jas 
prieskoniu, kepant mėsą. Tuo ’ sūnus Stepo'nas su žmona ir dūk- | 
galėtume pasinaudoti ir mes. romis — Sandi ir Vicki su savo J

on Parko, veiklus visuomenėje ir 4* 
apylinkėje, parėmė Naujienų ■—■ 
leidimą $5 auka. Dėkui. 1^4

— Ponia Justina Nattsas, da- <, 
bar gyvenanti Minneapolyje 
dukters Ados šeimoje, Motinos 
Dienos proga turėjo brangių < 
svečių. Iš Chicagos atvyko jos T

Pienių lapams pilnai išaugu^ draugu. Iš Virginia valstijos at-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best v.’ay to

CcspwaM
Quarterly

OUR SAVINGS _ 

CERTIFICATES
EARN UP TO '8%

260S W**t 6$th St, Chicago. m. 6062J. > Tel WA 
Didelis paririnkimai gero* rūifeg įvairių prekig.

MAISTAS H EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp,
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 6Sth St, Chicago, BL. 60625. — TeLWA 6-2717

ATOSTOGAUTOJAI!
Siūlome vasarą praleisti sau

lėtoje Floridoje, gražioje Trea
sure Island Efficiency, vienas ai 
du miegamieji, virtuvės, vonios 
ar dušas, su baldais ir kitais pa
togumais, šildymo-šaldymo sis
tema, spalvota televizija kiek
viename bute. Galima: išnuomoti 

* metams, arba bet kuriam laikui 
■ ; Vasaros metu: didelė nuolaida. 

» Laivų, prieplauka. Galimybė iš- 
[ plaukti su buriniu laivu į Mek

sikos įlanką.
Arti restoranai, valgyklas, 

krautuvės ir apsipirkimo cent
ras. Švarus balto smėlio paplūdi
mys, maudymasis ir kiti malo
numai. šeimyninė nuotaika, di
delė aikštė automobiliams pa
statyti.

Dėl informacijos ar rezervaci- ; 
jos rašyti ar skambinti: EI Rey • 
— El Nor Efficiency Apartment, 
240 108tr Ave., Treasure Island, 
Florida 33706. Telefonas: (813) 
363-9832 ar (813) 367-2177.

Kalbame lietuviškai, prašyti 
Rasa-Terry.

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tel. 767-0600
independently owned and operated

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

SAVININKAS parduoda 6 butų 
mūrinį namą Bridgeporte. šildy
mas radiatoriais. Geros pajamos. 
Kaina prieinama. Prie 32-ros ir 
Morgan. Skambinti 778-4690

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

see us for 
financin9 

B AT OUR 10W RATS
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

LINSUR.O

Mutual Federal 
SaYiftgs and Loan

232 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNOIS
Piru lAwursxu, šiitai Phooei Virginia 7-7747

SDOTSi Moa.Ta*.Fr 1.9-4 Thar.9-8 8*t. 9-1

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE g
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti Jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tool 
darbus dirba, -

SLA-ttmokėjd'’dtįfiitf \

apdraudų ravo nariams. * . *' ■■

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

Kiekvienu lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jq gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų vyra- visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
J savo apyiifckės SLA kuopų veikėjos, Jie Jums 
mielai pagelbės j SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai I SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
Tat Oil) 543-Hlt

,Į . BYLA DĖL DIEGO 
GARCIA SALOS

PORT LOUIS, Mauricius. — 
Indijos vandenyne gerokai į pie
tus nuo Ceilcno yra trys nedide
lės čagos salyno salos. Didžiau- 
sidji^iala^a. Diego Garčiaę'kur 
šiandien yra galinga JAV laivy
no ir aviacijos bazė, čagds salos 
savo laiku priklausė Mauricius 
saloms, valdomoms prancūtų.

1965 metais, kai Mauricius 
salos priklausė britams, britai 
įsitaisė bazę Diego Garcia saloje, 
kurią vėliau perleido — išnuo
mavo amerikiečiams.

Dabar Mauricius vyriausybė 
reikalauja, kad britai gražintų 
jiems Diego Garcia salą. Britai, 
atiduodami salą Mauricius vy
riausybei, turės atimti didžiulius 
JAV įrengimus. Aerodromas ir 
uostas kainuoja milijonus dole- 

pl|rių. Mauricius vyriausybė par- 
davinėja Sovietų Rusijai cukrų. 

$ Ji reikaleuja, kad Mauricius vy-

CHILD CARE. Weekdays 7:45 to 5:30 
P.M. Close to Cook County Hospital. 
Professional couple. Call weekdays 
after 6 P.M., weekends all time. • 

421-3669

— Virginia valstijos universi
teto Medicinos centras ištyrė, 
kad dauguma angliakasių suser
ga plaučių ligomis ne nuo angli
nių dulkių, bet nuo rūkomų ci
garečių dūmų. ’

— Etiopija pakaltino Somalį 
už siuntimą lėktuvų bombar-( 
duoti Etiopijos miestus ir žada 
Somalį pulti. Etiopija prieš du 
metus kariavo su Somaliu dėl 
Ogaden dykumos.

— Spalio mėnesį Ispanija pra
dės pasitarimus su JAV dėl ka
ro bazių.

riausybė neleistų amerikiečiams 
naudotis Diego Garcia sala, čia 
bus ilga ir įdomi byla.

4 | MAUįHMCtt, CHICAGO I, ttk

A.TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas ' 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpubtic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 606S2. Tel. YA 7-5980

- — - *
Notary Public

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

šymai ir kitokį

HOMEOWNERS POLICY5
F. Zapolia, Agent . 
3208{/j W. 9SHi St 

: Everg. Park, III, 
60642, - 424-3654 1

SUte farm Fite and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

’ arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas •
GINTARAS P. CEPtNAS

>
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, BĮ. 60629

DENTURE WEARERS
j A major > 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one application holds
comfortably up to 4 days




