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TEHERANAS, Iranas. — Ant
radienį įteikė prezidentui Abc’l- 
hassan. Bani Sadr atsistatydini
mo raštą Irano Revoliucijos sar
gų vadas Abu Sharif. Pars agen
tūros pranešimu,; rašte nurodo
ma, kad Revoliucijos sargybos 
paskirtis yra gilinti Islamo re- 
vcduiciją Irane, gi jėgų mono- 
polizmas ir esamos tendencijos 
ją sulaiko nuo tų tikslų. Prezi
dentas Bani Sadr prieš -mėnesį 
paskyrė Abu Shąrifą Revbtruci- 
jos sargų vadu ir nuolat kėlė jo 
autoritetą. Jis priėmė atsistaty
dinimo raštą, bet prašė ir toliau 
eiti pareigas. -

’ Politiniai žinovai tvirtina, k id 
Revoliucijos sargų vado atsista
tydinimas yra smūgis preziden
tui Bani Sadr ir jo jėgų konso
lidacijos’ politikai, ribojant įta
ką valdžioje karingų tikybinin- 
kų. Revoliucijos sargai. yra - kal
tinami nekooperavimii su ka
riuomene ir neklausymu bei ne
vykdymu teismo įsakymų.

Tuo tarpu Irane įvyko šie da
lykai: f
L ♦ Naftos ministėris Ali Akbar i grin, 
Moinfar/pąvadino Są&dž- Arabi-jstov »•-
jos naftos-ministęrįi šėičhą Ah- Husšein kitaip'jf jĮdąušimą f^ūĮriį 
ined Žaki Yamani imperializmo su Ląrąėlįo/ ir' Egip^’ sųū

nepilnai' p’atenkintas/'/,

ĮSAKĖ AREŠTUOTI 
. NUSIKALTUSIUS

Pietų Korėjos karinė vyriau
sybė gavo teismo įsakymus areš
tuoti 329 asmenis už įvairius 
nusikaltimus ir už. demonstraci
jų ruošimą bei maišto kėlimą 
Kvangju mieste. Jie bus teisia
mi karo lauko teismuose. Tarp 
paieškomų yra studentų, profe
sorių, politikierių ir žurnalistų. 
Už kai kurių suradimą paskir
tos piniginės premijos. Kvangju 
mieste maištas tęsėsi 10 dienų, 
jo metu buvo 174 nužudyti ir 
tūkstančiai sužeistu.

PREZ. CARTERIS NESUSI
TARĖ SU KARALIUMI

WASHINGTON, D. C. — Pre
zidentas Carteris antradienį ta
rėsi kelias valandas su Jordani
jos karajiuini~ Hussein. Jiedu 
negalėjo susitarti dėl taikos Ar
timuose Rytuose, nes abu taikos 
klausimus žiūri iš kito taško.j 

Į Prezidentas Carteris taikos pa- 
susitarimąriDavid

mimed Žaki Yamani imperializmo
tarnu už jo.'pai^išMmąL'liadriš-. .
kėlus degalų kainas, įvyktų • pa- i Savu ' laiku.' Izraelis oMvo' .pri- 
saulyjė-ekonominė krizė’ir žy- žadėjęs atsaukt i.savo ginkluotas 
miai padidėtų infliaciją?’ I jėgas iš kabo metų/iriimtų-sri-

* Teherano laikraštis' Donya- čių, tuo tarpu'dabar Izraelis: ne-
miai padidėtų infliacija.

Kremliuje šviesos "Č!ega‘dieną ir naktį. Areštai eina ne tik Maskvoje, 
bet ir visame krašte^ Brežnevas bijo, kad olimpiadon suvažiavusieji 

rusai nepareikalautų Kremliaus ponams išvažiuoti iš Maskvos.

M. PAŠKEVIČIUS IR ORUČ1S

LONDONAS, Anglija. — Ant
radienį, birželio 17 dieną, britų 
užsienio' reikalų ministėris pasi
kvietė į ministeriją Sovietų am
basados pareigūną ir pareiškė 
jam britų valdžios protestą prieš 
Sovietų valdžios pareigūnų elge-' 

Rusijon nuvažiavusiais- 
piliečiais turistais. Britai; 
nepatenkinti- Sovietų poli- ^^7"

ENERGIJOS KLAUSIMAI EKO
NOMIJOS KONFERENCIJOJE 

Ų ■ ? *

Ekonominė viršūnių konfe
rencija įvyks birželio 22 ir 23 d. 

‘ Venecijoje, žiniomis iš Baltųjų 
’ i Rūmų, prez. Carteris pasiūlys 

i didinti anglių produkciją, taip 
pat naudoti atominę energiją ir 

______ > degalus. Praeitais 
metais Amerikoje iškasta 776

gūnų elgesiu su Rusijon nuvy- tūks{ tonu akmens anglių> ku. 
kusiais. Iki šio meto Sovietų val
džia elgėsi gan tvarkingai, laiky- j 
davosi sutartų ir turistams 
komų taisyklių, bet britai 
stebėjo, kad paskutiniais 8 
nesiais Sovietų pareigūnai 
miai pakeitė savo’ taktiką.

rių 66,000 tonų eksportuota. Ma-
I no'ma, kad prez. Carteris prašys 

" j prekybos partnerius nemažinti 
Pa" į anglių importo iš Amerikos, 
mė- 
žy- Konferencijos proga prez. Car

teris aplankys popiežių Joną 
Atsakingi britų pareigūnai iš Paulių II ir Italijos vyriausybės 

anksto aiškinosi su Sovietų vai- narius. Dešimties dienų ekono- 
1 džios pareigūnais apie padarytas minėje ir politinėje kelionėje jis 
pakaitas konstitucijoje ir pilie-, lankysis šešiose valstybėse.

Ekonominėje konferencijoje 
kad_n,dalyvaus Vak. Vokietijos, Brita

nijoj, Prancūzijos, Japonijos, 
• Kanados ir Italijos vyriausybių 
■ vadai bei delegacijos.

POLICIJA RAMINA 
. ^RIAUŠININKUS . 

- ------
SOWETO, P. Afrika. — Cape jokių pakaitų. Toks pažadas- bu-'

lybes reikalu; bet tada Sovietų

Toxvm maištaujantieji juodžiai, vo oficialiai padalytas, bet da-;
1 paminėdami 1976 metais įvy-.bar Sovietų valdžia tų pažadui 
! kusias kruvinas riaušes, kurių nesilaiko. k

____ ...........................................  ! metu šimtai žmoni,i ^teko^f k’žsien^mmisterijon buvo pa- 
vĄ^ASHINGTON, D.C. — Tei- prie jų prisikabinti negalės. Daž-i vybės, antradienį pradėję kelti kviestas Sovietu vizas tvarkan- 
“singumo departamentas nutarė j niausiai priešai stengiasi atvy-^nerimą, padegė akelis aut^mobi- ’ Ug pareigias xicolai Lunko’v ir 
pakirsti Mike Pasker, kuris ( kusius tremtinius, apšmeižti. So-į liūs ir .sustabdė/’judėjimą pla

TEISINGUMO DEPARTAMENTAS NEPALIEKA 
RAMYBĖJE SENŲ IMIGRANTŲ . -X'

i kusias kruvinas riaušes, kurių nesilaiko. h
/Ųžsiepip m misteri jon buvo pa 600 KAMBODIEČIŲ 

GRĮŽO Į TĖVYNĘ

NONG CHANG, Tailandas. — 
■Juntginių Tautų komisija ap
klausinėj a Kambodijos pabėgė- 

, liūs, esančius Tailando stovyk
lose. Iš 130,000 pabėgėlių, esan- 

, , . .čiu Chao Dang stovykloje, 506 
j kabinėjimasis prie turistų vis užsiraše • Kambodiją, o 
dažnėjo, j>e pradėjo registruoti, gretinioje' stovykloje tokių atsi- 

britų turistų^ Reikalas itin pa- Kambodijoje.’ To°-
blogėjo, kai Sovietų valdžios at- je slov,.klįje yra 6)000 asmenų, 

tik sustabdydavo trafiką degan- stovai pradėjo mušti britų pi-. mailinainu tarptautinės šalpos 
I organizacijų. Komisija pradėjo 
! apklausinėjimą Sa Kaeo stovyk- 
1 loję, kurioje yra 23,000 pabė
gėlių. —

pak^Ęęsti Alike rasker, kuris t kusius tremtinius-apsmeizu. (nūs ir .sustapoe juųejinią pia- jąm įteiktas ilgas sąrašas pavyz-' 
bu4o žinomas Mečio Paškevi-j vietų pareigūnai bando kaltinti jesnėje apylinkėje. Susidariusios flžių sovjetu valdžios žiauraus 
čiaus vardu.' Tas pats Teisingu-. tariamais nusikaltimais, Įvyku- j riaušininkų grupės, ginkluotos elgesio siFbritais turistais. Pra- 
mo departamentas kviečia Ar- siais prieš 40 metų. Be įrodymų' senais šautuvais, bandė apšau- ^ioje britu valdžia nieko nesą-!

dyti pravažiuojančius automo- kė> bet kai Sovietų

' t * • - . . . . •ii v**u-*-*^ Mvviciu > aiviZjlOO /Ad U.1 d. L1M

čfeus vardu. Tas pats Teisingu-. tariamais nusikaltimais, įvyku-, riaušininkų grupes, ginkluotos elgesio sifbritais turistais. Pra- 
_   J   1 — _ X * A v» ' zsS 4 O z\4-> i "R rl t rWl 11 ' rt z-k Xrktif-iw.mc' Ta o o r-somi  
noldą Ričardą Tručį taip pat ■ JAV teisingumo pareigūnai kal-
pasiaiškinti tais pačiais sumeti-į tinimų neiims.

ye Iran įdėjo pasikalbėjimą su nori pasitraukti. Reikia turėti mais. Prieš Paškevjčių ir Tručį 
keletu parlamento narių. Jie pa- galvoj e, kad Izraelis užėmė ir buvo paduoti skundai, bet įro- 
reiškė,’kad parlamentais bus už- tebelaiko 'žemes, ’ kuriose gyve-jdomos medžiagos nepristatė, 
imtas iki rugsėjo vidurio ruti- na "milijono palestiniečių, 
nos darbais, ir jkąitų.klausimas • Karalius a Hussein /-nesupranta, 

-nebus sprendžiamas. Yrą parla-1 kaip Izraelis gali siekti valdyti 
męntarų, manančių,- kad įkaitų 
klausimą turėtų, spręsti visa tau
ta referendumu.

* Londono Financial. Times 
pranešė, kad Iranas atsiėmė iš 
vakariečių bankų 14 tonų aukso, 
vertinamo 300 milijonų dolerių.] 
13.4 tono aukso buvo. Londono 
bankuose. JAV įšaldė Irano auk
są ir kitus indėlius.

daugybę palestiniečių.

Atrodo, kad karalius Hussein 
nori gauti ginklų Amerikoje, 
šiuo reikalu jis turės tartis su 
prez. Carteriu dar kelis kartus.

REAGANAS KELIA SUSI
RŪPINIMO CARTERIUI

Praeitais metais jiedu buvo 
apklausinėti, bet Imigracijos 
tarnybos pareigūnai juos palei
do. Praeitais metais atsiuntė 
naujus kaltinimus, bet ir šie! 
buvo be įrodymų.

Kaip vienas, taip ir antrasis 
buvo’ nuodugniai apklausinėti sekinio . institutas

PRINCETON, N.J. — Tvirti-! blokuoti. Grupės jaunuolių ne 
1 narna, kad prezidentas Carteris 

j • yra susirūpinęs žmonių nuotai-
| komis. Spauda paskelbė, kad
Ronald Reagan yra populiares
nis, negu prezidentas Carteris.

Princeton žmonių nuotaikų, 
trečiadienį Į

— Energijos departamentas 
paskelbė savanoriško elektros 
taupymo programas. vimo kontrolės pareigūnams, tai

bilius.

Pietų Afrikos vyriausvbė pa-
siuntė policiją tvarkai įvesti ir Sovietų policijos priekabas pne rado 98 Visi Je nuvežti į Nong 
prižiūrėti, kad keliai nebūtų už- ------

liečius.
Britų užsienio reikalų minis

terija pareiškė rusams griežčiau
sią protestą ir pareikalavo tuo-i 
jau toki elgesį sustabdyti. Jeiguj 
Sovietų valdžia nepajėgs taikyti 
britams žmoniškų turizmo sąly
gų, tai tada bus keliamas nau
jas klausimas.

prezidentui pritaria tik 33 nuoš.! imtis griežtų priemonių riau-' Nicolai Lunkovui įteiktame

čiais automobiliais, bet jie apšau-. 
dydavo artėjančius automobi-' 
liūs. Reikalas pasibaigė, kai po
licija paleido šūvius į riaušinin
kus, nenorėjusius paklusti griež- 

__ _ _____o___ _r_________   . ..to įsakymo išsiskirstyti. Pirmie- 
įvažiavimo į Ameriką metu. Jei-1 paskelbė, kad dabartiniu metu ji pranešimai tvirtino, kad poli- 
gu bus nustatyta, kad jie pada- Ronald Reaganui pritaria 455? cija nušovė 15 jaunuolių ir apie 
rė teisingus pareiškimus įvažia- apklausinėtų žmo’nių, tuo tarpu i 50 sužeidė. Vyriausybė nutarė %_______________________ , j - • t • i’l O*)     v. ‘ • j • • •

POPIEŽIUS PLANUOJA
KELIONĘ Į BRAZILIJĄ

VATIKANO MIESTAS (UPI).
Popiežius Jonas Paulius II

M fe

RUSIJOJE VYKSTA 
DIDELI AREŠTAI

X-

t

labai norėtų grįžti į Ugandą. Jis aiškina.

MARSEILLE, Prancūzija. —! 
Atplaukęs disidentas Vladimir] 
Bukovskis, 13 metų praleidęs 
Sovietų kalėjimuose, tvirtina, 
kad dabartiniu metu Rusijoje 
vyksta labai dideli areštai. Da
bartinė valdžia rado reikalo su
imti tokį didelį žmonių skaičių, 
kokį jie suimdavo tiktai Stali
nų laikais. <

Jeigu tai būtų teisybė, tai pre-:šėms sulaikyti, bet maitšininkai sąraše nurodytos dienos, laikas planuoja vykti 12 dienų kelio- 
zidęntas Carteris galėtų rinki- į jų nenorėjo klausyti. Po tokio in- ir vieta, kur Sovietų pareigūnai nei į Braziliją. Kelionė prasidės 

cidento manoma, kad Pietų Af- žiauriai elgėsi su britais. Nuro- birželio 30 d. lankymosi sosti- 
dytos vietos ir laikas, kai britų i nėję Brasilija mieste ir baigsis 
piliečiams buvo taikomos sovie- 

• lines prievartes priemonės.
Pakviestam Sovietų pareigū-

— Rusijoje vyksta areštai. Scf- nui griežtą pareiškimą padarė 
vietų valdžia bijo, kad į Maskvą užsienio ministerijos pareigūnas 
suvažiavusieji rusai gali parei- Peter Blaker. Įteiktame sąraše 
kalanti teisybės apie Afganiš- ( nurodyta ypatingai žiaurus rusų 
taną. Siekiama žmones įbaugin- elgesys su dešimčia britų pilie
ti, kad nebūtų neramumų.

Tačiau prezidentas Carteris 
kitaip galvoja. Jis žino, kad 
Amerikoje demokratų skaičius 
yra žymiai didesnis, negu res
publikonų. Jeigu prezidentas 
Carteris gautų visų demokratų 
balsus, tai jam būtų užtikrintas 
perrinkimas. Prezidentas susi
rūpinęs, kad Demokratų parti
joje nekiltų koks didesnis nesu
tarimas, kuris tada galėtų nu
lemti respublikonų kandidato 
laimėjimą.

rikos vyriausybė sieks ateityje 
, kaip nors išvengti lokių kenfron- 
I tacijų.

čių, turizmo sumetimais nuva
žiavusių į Sovietų Sąjungą.

Manoma, kad Sovietų valdžia

liepos 11 dieną mažame Manaus 
miestelyje prie Amazonės upės.

Laike vizito popiežius žada 
aplankyti kalinius, lūšnų gyven
tojus ir neturtinguosius, taip pat 
raupsuotuosius, laikys mišias 
pagerbiant p i r m ą Brazilijos 
šventąjį. Tai bus ilgiausia mo
dernių laikų popiežiaus kelionė.

.Ą

tarė su amerikiečiais, kad jie (ajkė urįas icInones ic ru. 
apstatytų Londoną galingomis 
amerikiečių raketomis, kurios 
galės apginti sostinę nuo rus, '//to
puolamosios galiom

Amerikiečiai yra pasiruošę

su, tapusių britų piliečiais. Susi
daro įspūd’s, kad britų piliečių

KALENDORĖLIS

Birželio 19: Julijona, Romual
das, Ramunė, Butenė, Andagis, 
Laukis.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:28.

Oras vėjuotas, vakare gali lyti.

Idi Amin 
gyventojams, kad jis būtų geras, jeigu jam leistų 

suvienyti kraštą. Ugandoje dabar tvarkos nėra.

AMERIKOS RAKETOS 
GINS LONDONĄ

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų vyriausybė pranešė, kad ji 
apstatys Londono apylinkes ga
lingomis JAV raketomis, kurios 
gins Londoną nuo netikėto už
puolimo. Britai neturi modernių1 no centro. Jos bus taip nustaty- josi Sovietų Sąjungoje, 
raketų ir neturi reikalingų pini- j tos, kad galės pasitikti prie Lon- CHICAGO, Ill. - Dvi ameri- 
gų Londonui ir visoms saloms'dono artėjančias Sovietų ra- kiečių turistų grupės jau buvo 
apginti. Britų vyriausybė susi- ketas. nuvykusidš į Vilnių, bet grįžu-

suplanuoti.
Britų užsienio ministerijos pa- 

’ pastatyti 160 galingų raketų reigūnas Blaker, įteikęs Lunko- 
1 strateginiams Londono cent- vUi tardytų ir sumuštų britų pi- 
1 tams ginti. Jos bus statomos 60 liečiu sąrašą, labai apgailestavo, 
mylių atstumoje nuo pat Londo- kad toks nemalonus įvykis dė-

strateginiams Londono

šieji nieko nesako apie Sovietų 
policijos žiaurų elgesį.

Lietuviai pastebėjo, kad šiais 
metais Sovietų muitininkai ati
džiai krėtė visas nuvažiavusių 
turistų valizas. Lietuviai tvirti
no, kad rusai nieko neatėmė. 
Ypatingą dėmesį rusai kreipė į 
atsivežtus pinigus ir į pinigų 
įrašymo lapus. Kas viską turėjo 
surašęs, prie jo muitininkai ne- 
sikabinėjo. Turistams buvo pa
sakyta, kad viską tvarkingai 
įrašytų.

t

i



Atkasti lavonai nužudytųjų Katyno miške

Heart Month

main

June 19, 1980

Ivirtina, kad 
karininkų ir

atsakė 
pirmi-

Maskva 
karių iš 
tūkstan- 
visi jie 

o vėliau 
masinių

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

YOU'LL RON INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUOOEN STOP WHILE 
KMZRE FOLLOWING TOO CLOSELY.

Most pacemakers have only 
one lead — the wire that carries 
stimulating electrical impulses 
to the heart. This pacemaker, 
which stimulates both the 
upper and lower chambers of 
the heart, has two heart 
W’ires. One wire is placed in the 
lower chamber and the other 
is placed in the upper chamber. 
Patients who need to have 
more blood pumped by their 
heart benefit from this type 
of pacing since the sequential 
paced heart beats are capable 
of providing additional blood 
flow

blood into the ven- 
After an appropriate 
the electrical impulse 
from the atria to the

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

IXPRESSMW DXMMr

Katyno aukoms kai kur lais
vuose kraštuose gyvenu lenkai 
pastatė atitinkamus paminklus. 
Dabartinio režimo atstovai rei
kalaudavo anų kraštų valdžias

kad tiesiant Vorkutos) Maskva išžudė mases ir lietu
vių ne vien Rusijoje ir kitur, bet 
ir Lietuvoje, čia masiniai gra-

Pirmųjų transportų Maskvos 
grąžinti vokiečiai belaisviai pa
sakoj

bendradarbiauja. Jis pabrėžė — 
LIŪDNA, KAD ČIA TĄ VISĄ 
TRIUKŠMĄ DARO NE DAU
GUMA, O TIK .11 ASMENŲ IR 
DU REDAKTORIAI TOTALIS- j 
TINĖS PROPAGANDOS ME- j 
TODU. JIE PASIRAŠO IR PA
VARDES. TAI GERO NEŽA
DA, NES KAI DU'PEŠASI, TAI 
KITI GALVOJA, JAM TEN NE 
VIETA IR PASITRAUKIA 
(mano pabraukta K-ž.)

Bandė įgnybt( ir J. Pažemėnas, 
klausdamas kam šioji valdyba 
daro tokius dalykus, ko nedary
davo anksčiau. Tremties jungi
nys buvo Santaika, o dabar VLI 
Kas eina su Diplomatine Tarny
ba. Jam buvo neaiškus pareiš
kimas ir dėl olimpiados Mskvo- 
je. Čia tikrai neaišku ko Paže
mėnas norėjo, ar negerai, kad 
VLIKas paprašė šiais metais su
silaikyti nuo važiavimo į paver
gtą Lietuvą, kad nebūtų Įsijung 
ta į Maskvos ruošiamą didelį 40 
metų paverggimo — “išlaisvini
mo” minėjimą, ar geriau, kad 
Bendruomenė nieko nepasisakė, 
bet nepasisakymu davė 
pritarimą-

Pazemenui teisingai 
buvęs VLIKo ilgametis 
ninkas Dr.. K. Valiūnas. Jis už
akcentavo: “VLIKas vistiek su
geba apjungti ir lėšų sutelkti; 
VLIKas, kaip institucija,' turi 
išlikti kol Lietuva bus lais
va; reikia užmirš smulkmenas, 
kur kada koks raštas ne pagal 
jūsų nuomonę surašytas. Vieno 
ir to paties tikslo siekiant Bal
tų klausimmas turi eiti kartu” 
(Dirva Nr. 23) -

Ir LKDS Cicero skyriaus biu 
letenis, minėdamas 19 frontinin
kų sąjūdžio rėksnių ir L Gri
niaus paminėjimas 11 ir poros 
redaktorių nėra melas, bet reali 
tiesa, pasakanti kas yra išeivi
jos visuomenės griovėjai, skai
tytojai, ištrokškusieji didybės 
ir valdymo. Panašus buvo svei- 
kinifno turinys LKDS suvažiavi- 
mo-konferencijos Chicagoje, ka
la jis užbaigė sveikinimą, kad 
tik po jų stogu yra visų išeivių 
vieta. Juokas ir plojimas paly
tėjo tokio sveikinimo pataisy
mą. kad. girdi, pirmiausia JAV 
LB krašto valdyba turi savo 
kiaurą stogą sutaisyti, o tik ta
da kviesti j savo pastogę

Kai pasižiūri į Pasaulio, JAVl

apsistojęs prie Baisiojo, birželio 
komunistų veiksmų ir daromų 
skriaudų pavergtoms tautoms. 
Jis ragino mus nenuleisti rajikų, 
budėti ir reikalauti sau įr visai 
žmonijai laisvai apsispręsti.

ALTos pirmininkas dr. Kazys 
Šidlauskas plačiau nušvietė rusų 
okupacijos laikus, kurie prisi
jungė Pabaltijo, kartu ir Lietu
vos kraštus; pabrėžė, kęd . mū
suose reiškiasi nesantaikos ir 
erzelių dvasia, kas kenkia vie
ningam darbųjį

Kun. E. Gerutis pasa'.ūĮ Oges
nę -kalbą, pabrėždamas rdigino 
pusę, kad komunistai-itė. tik fi
ziškai visokiais būdais išnaudo
ja pavergtuosius lietuvius, feėtjr 
tikėti j .Dievą draudžia; prieš 
tuoš^’kufie tiki, visokias 'priemo
nes .vartoja, net vaikus įtaigoj a 
neiti į bažnyčią.

Meninę dalį atliko Kazė Braz- 
džionytė ir Ramūnė Trinytė. 
Dr. Vytautas Dargiš parakė už
baigai kalbą, kviesdamas visus 
prie vienybės. Sugiedotas Lielu- 
vo*s binmas. M. Šileikis

■ Atviriau ir yiešiau spaudoje 
į pasisakoma, kad išeivijos lietu- 
j vių visuomenės -vienybę ir su-
' gyvenimą ardo, vienus su kitais 1 
į kiršina visai maža grupelė didy- 
: bės ir valdymo ištroškusių asme 
i nų. LKDS Cicero skyriaus ge- 
: gūžės mėnesio 1980 biuletenis
• rašo, kad frptininkai turi 19 di-
■ dėlėmis burnomis rėksnių, ku- 
; rie pasigavę gerąjį bendruome
nės arkliuką jodinėja ir nežinia 
kur nujos. Priminta, kad vadina
mieji rėksniai nėra iš garsęsnių-

' ju ar žinomųjų, bet iš vidutiniš- 
. ko j o intelekto daktarų, vieno ki- 
to kunigėlio ir mažo būrelio prie 
jų prisiplakėlių.

1

Tautos Fondo suvažiavimo me 
tu, š. m. gegužės 24 d- Brookly- 
ne, VLIKo valdybos vardu da-

Į rydamas pranešimą Liūtas Gri-
• nius pareiškė, kad skaitant kai 
'■ kurią mūsų spaudą, VLIKui kri- 
i tikos randi daug, bet ten randi
ir prikalbėta labai daug netiesos.

‘ Jo teigimu, kad VLIKas prie-
• jo išvados nesvaidinti akmenim 
j vieni kitų, bet dirbti ir su kitais 
į bendrai. VLIKas tuo keliu ir 
i eina. Nusistebėjo kiek buvo spau
doje prikalbėta, prirašyta, pri-

I siskardenta apie Pabaltijo dip- 
' lomatų 'Tarnybos išlaikymą. Vi- 
sai ne tie viską padarė, pasigyri- 

į mai tik pasiskardenimas nepa
daryto darbo, nes JAV sujungė 
pabaltiečių fondus ir sudarė 
kapitalą, kuris ir bus naudoja
mas Pabaltijo Diplomatinės Ta
rybos išlaikymui. Banelio pa-i 
klausimą ir priekaištą, kad VLI
Ko kviečiamos New Yorke poli
tinės konferencijos birželio 21 
d. ir, pagal spaudos skelbimą. 
PLB, JAV LB ir Kanados LB 
tokios pat konferencijos Wa
shingtone. L. Grinius paaiškino, 
kad. VLIKas apie konferencijos 
šaukimą paskelbė spaudoje ga
na anksti ir tik daug vėliau pa-

Į siskelbė LB. Suprantama vi- 
I stems kas žengia žingsnį atgal 

arba žingsnį į priekį ir kokiai;
’ sumetimais ir išskaičiavimais ta 
1 daro. Reikia tik tokio žingsnia 
j vimo visuomenei nepraleisti pre 
J pirštus, o šis dalykas ne mane1 

čia reikalas, laikas žongliariau 
tojus pagydys. Tokiam žingsniav' 
mui reikia padaryti galas ir pa 
sisakyti stipriu, balsu-užtenka!

: Toliau T,. Grinius pasidžiaugė, 
kad Kanados LB ir TF gražiai |

Svečiuose
— Kaziuk, imk obuolį, valgyk.
— Ačiū, 'aš jau privąlgiąų. Ei

siu namo.
— Tai į kišenę pasiimk,
— Ačiū... negaliu,.. daugiau

“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're 
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.

IF YOU DPlVE AT THS 
SPEED st Sy IN 

the LANE.

tęsia dar ir iki dabar.
Tokių minėjimų reikšmė yra 

didelė. Jie ne vien primintų sve
timiesiems didžiausią XX am
žiaus brūtališkumą, kurį įvykdė 
bei tebevykdo Maskva prieš pa
vergtas tautas, bet ir sulaikytų 
kai kuriuos mūsų tautiečius nuo 
atbukimo savo tautos reikalams, 1 
o kai kuriuos net paskatintų dar J 
daugiau įsijungti į kovą už iš
laisvinimą savo sesių ir brolių 
iš žiauraus Lietuvos pavergėjo 
ir į kovą už žmogaus teises 
bendrai. J. Kairys

Kaip yra žinoma, Rusijos ko
munistų partija "tėjo j valdžią 
per lavonus, ant lavonų laikosi, 
per lavonus savo valdžią prime
ti ir nerusiškdms tautoms, tik 
per lavonus žygiuoja toliau ir 
t»k per juos rengiasi savo bestia- 
lišką terorą primesti ir likusiam 
pasauliui.

Nors ir labai suktą propagan
dą varo laisvuose kraštuose, bet 
šešiasdešimt su viršum metų 
Maskvai nepasisekė dar taip ap
kvaišinti platesnę visuomenę,j Maskva kaltino Berly 
kad pastaroji laisva valia už-i. ’ *—--- J ’
mautų sau ant kaklo komunistų 
partijos kilpą. Bet toliau gali vi
saip atsitikti. Jos, Maskvos, at 
žvilgiu labai naivus yra jauni
mas.

New Pacemakers To Tool’ Mother Nature 
» Artificial heart pacemakers, 
devices which help over a 
million hearts beat properly 
throughout the world, have 
been doing only part of the 
job for some people.

For every7 100 pacemaker 
patients, there may be 10 

. whose hearts need help from 
; a pacemaker which exactly 
mimics normal heart function.

In a normal heart, the 
upper chambers (the two 
atria) and the lower chambers 
(the two ventricles) contract, 
or beat, separately, in se
quence to provide the most 
efficient way to pump blood 
to the lungs. Most pace
makers, however, because of 
previous design limitations, 
stimulate only the lower 
ventricles. Thus, the pumpiflg 
contribution of blood by the 

. atria is lost.
For most pacemaker pa

tients, this doesn’t really 
matter because the ventricles 
alone are capable of pumping 
enough blood to meet the 
body’s needs. Others, how
ever — particularly those with 
more severe cardiac problems 
— suffer symptoms such as 
dizziness and palpitations 
when they lose the contribu
tion of the atrial contraction.

The reason for this can be 
easily explained by consider
ing how the normal heart 
works. In a heart with a 
normal conduction system, 
the electrical impulses that 
originate within the heart 
itself cause the atria to beat 
first. This atrial contraction 
forces 
tricles. 
delay, 
travels 
ventricles, where it causes the

ruomenių ruošiamos politinės 
konferencijos Washingtone dar
botvarkę, taip ir matai kam ji 
daroma, kokiais tikslais ir, svar
biausia, kas bus kalbėtojai ir 
moderatoriai. Tai yra tie iš 11 
ir 19 skaičiaus rėksniai, kurių 
vaidmuo ir aiškus, ir perdaug 
kartais tamsus, ir'apgailėtinas. 
Kad ir su paskaita dr. B. Nemic- 
kas, savo rašinais pasirodęs, o 
savo pastangomis renkant VLI
Ko pirmininku dr. K Bobelį įro 
dęs tikslus ir pastangas. Reikia 
sutikti su Dirvos komentatorių-^ 
mi iš kitos pusės vm, kad ir čia 
siėkiama ko negalima pasiekti, 
bet vis tik geriau save pasiskar
denti, rodyti, kad dar esi vis ju
dantis, tegul žino, kad gali dar 
ir žodį pasakyti.

Dr. Misiūnu dar galima pasi
tikėti ir iš jo išgirsti ir tiesos žo
dį, bet kalbėti apie A. Gurecką, 
Gečį ir Pugevičių, bus tik laiko 
gaišinimas, nes jų žodžiuose ne
rasi tiesos, bet tik pagyrų sau, 
savo darbams, o laisvinimo pa
vergtos Lietuvos reikalams tik

results in symptoms. like 
dizziness, fainting and 
palpitations, which were 
mentioned earlier.

A new kind of pacemaker 
has been developed which 
stimulates both the atria 
and ventricles in sequence. 
By using two sets of heart 
wires — one wire goes in the 
right atria and the other in 
the right ventricle — this 
new pacemaker stimulates the 
heart in a way that causes the 
atria to contract first and 
empty their blood supply into 
the ventricles. Then the pace
maker stimulates the ventri
cles, causing them to push the 
blood throughout the body.

When the normal contrac
tion sequence is re-established 
through pacing in both 
chambers, the heart becomes 
a more efficient pump by as 
much as 30 percent. With 
more blood being pushed 
through the body, more 
oxygen becomes available to 
the body’s organs and they 
all begin to function more 
efficiently.

With those new pacemak
ers, those patients who need 
the additional blood sup
plied by the contraction of 
the upper chamber wilt get it, 
since the pacemaker provides 
stimulation to both chambers 
in a coordinated sequence that 
imitates Mother Nature’s 
natural electrical pathways of 
the heart.

Lenkai 
išžudė jų 
viso’ virš dviejų šimtų 
čių. Į Maskvos rankas 
pateko 1939 m. rudenį, 
buvo nužudyti. Bet iš 
grabų tesurastas yra tik vienas 
Katyno miške. Jis surastas dė
ka vieno tenykščio miško kirtė
jo nupasakojimo, šiaip grabas 
buvo labai užmaskuotas. Suras
tas 1943 m. balandžio mėnesį, 
jau Vokietijos kariuomenei oku
pavus aną kraštą. Kur yra kiti 
masiniai karių grabai, dar nėra geležinkelį dirbo daugiausia len 
nustatyta. kų tremtinių. Dėl sunkių darbų,

With pacing wires in both the upper chamber (the atrium) 
and thejower chamber (the ventricle) of the heart, a new type 
of pacemaker can provide stimulation to both chambers in an 
orderly sequence. By stimulating bpth chambers, a heart can 
be made to pump more blood than it could if it wras stimulated 
in the lower chamber only. For pacemaker wearers with certain 
kinds of heart disease, pacing in this manner gives their hearts 
the best chance to provide the most blood it can to the rest of 
the body.
ventricles to contract. This 
sequential contraction of first 
the atria and then the ventri
cles gives the’ heart its ‘lub- 
dub’ sound and provides 
maximum blood flow to the 
body.

In a heart with a defec
tive conduction system, the 
natural impulses originating 
in the atria may be delayed 
or prevented from reaching 
the ventricles. If this happens, 
the heart’s ventricles will 
usually continue to beat, but 
at a very slow rate. This 
condition is called heart 
block and usually necessi
tates an artificial pacemaker.

Most artificial pacemakers 
bypass the atria altogether 
and carry their / electrical 
stimulus directly to the 
ventricle. This is done by in
serting the* pacemaker’s cur
rent-carrying electrical wire 
(the lead) into, the ventricle, 
w'here it would cause the 
ventricle to contract each 
time the pacemaker fires.

At the same time, how
ever, the atria also beat on 
their own in response to the 
heart’s natural impulse. But 
beats are no longer syn
chronized. They are out of 
step, working like two legs 
attempting to take the same 
step at the sajne time.

This lack of coordination 
between the ^tria lhe 
FehtriclFS is <not- well tol* 
erated by some people and

Birželio’ 15 <L Chicagos Lietu
vių Tarybos surengtas baisiųjų 
birželio trėmimų minėjimas pra- 

j ėjo šia tvarka: 10:30 vai. pamal- 
Idos šv. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje, dalyvaujant 
Dariaus-Girėno postui ir Įeitoms 
organizacijoms, šv. Mišias atna
šavo vyskupas V. Brizgys. Ka
nauninkas V. Zakarauskas pa
sakė tam tikslui pritaikytą pa
mokslą. 10 valandą buvo pamal
dos Lietuvių Evangelikų Liute
ronų Tėviškės parapijos bažny
čioje. Pamaldas atlaikė kunigas 
Eugenijus Gerulis.

Tuojau po pamaldų įvyko aka
demija parapijos salėje, kuri 
buvo kimš tinai pilna žmonių. 
Akademijai pirmininkavo AL
Tos Chicagos skyriaus pirminin-

J kė Euphrosine Mikužiūtė. Lietu- 
1 vos generalinė konsule J. Dauž- 
vardienė pasakė kalbą, paminė
dama prieš 40 metų, lietuvių iš- 
vežfmus j Sibirą, ir rusų išgal
votus nežmoniškus dvasinius ir. 
fizinius žmonių kankinimus. 
Pastaruoju metu šimtai lietuvių 
žuvb. Afganistane, bet lietuviai

1 atsparūs kovoje už žmogaus tei- 
• sės ir kovoja už nepriklausomy

bės atgavimą, o mūsų pareiga 
jiems padėti.

Antruoju kalbėtoju buvo vys
kupas V. Brizgys, kiek ilgią.- nebetilps.

k as ir iš mūsų dar 
>39 ni. daug I-enki- 

buvo nuo vokiečių 
t Lietuvą, čia jie buvo 

internuoti. Vėliau paėmė juos 
Maskva savo žinion. Iškilus Ka- 
Ą’no įvykiui, Lietuvoje buvo 
<albama, kad NKVD ir juos te
nai nužudžiusi.

Žudė šaudant j pakaušį. Be to 
nustatyta, kad prieš žudant su
imtieji buvo dar ir kankinami. 
Nužudyti buvo 1910 m. balan 
džio mėnesį.

19-11 m. generolams Sikor
ski ui ir Andersui teirauj antis 
Maskvoje apie buvusios Lenki
jos karininkų likimą, Stalinas 
»u Molotovu buvo jiems pareiš
kę, kad Sovietijoje jie nėra ži
nomi.

Iškilus Katyno katastrofai, 
' ,’ną. Pagal 

ją, tai pastarojo darbas. Bet tarp
tautinė komisija, kurioje daly
vavo ir Tarptautinis Raudona
sis Kryžius, nustatė, jog išžudė 
Maskva.

Primesdama vokiečiams šita 
nusikaltimą, Maskva bandė pri
jungti jį prie nusikaltimų, pagal 
kuriuos kai kurie naciai buvo 
kaltinami karo laimėtojų tribu
nolo Niurnberge. Bet, žinoma, 
falsifikatais ji nepajėgė įtikinti 
ano tribunolo teisėjų.

Taip vadinamo Sovielijos 
aukščiausio teismo pirmininkas 
Levas Smirnovas ir dabar pri
meta Katyną vokiečiams.

blogo maitinimo ir kitų riežmo- bai yra žinomi ir jie labai pa
niškų sąlygų turėjo žūti jų tiek, mena Katyną. Rainių miškely 
kiek anas geležinkelis turėjo pa-( nužudytųjų ūkininkų bei ūki- 
’-1-- ninkaičių yra net pavardės žino

mos. Kad šitos nekaltos aukos 
būtų kur nors bei kada nors lais
vajame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių paminėtos, man neteko 
pastebėti.

Be to, yra jau vietovių, kur ir 
uždrausti tokių paminklų staty- birželinės daugiau neminimos, 
mą. Be to, ir šiaip dabartinė nors savo okupacija Lietuvos, 
Varšuva yra priešinga bet ko- padaryta 1940 m. birželio mėn. 
kiai užuominai apie Maskvos 15 d., Maskva pradėjo ir mūsų 
pralietą nekaltųjų kraują. tautos naikinimą ir visa tai ji

nuotrupos, ir tos nenuoširdžios, 
dviprasmės ir sujauktos.

Iš pokalbių ir nuotaikų VLI
Ko vadovybės nesimato ir rea
lybėje nėra kliūčių; niekas ne
draudžia dirbti politinį darbą, 
vesti kovą su okupantu dėl pa
vergtų brolių išlaisvinimo. Prie 
šingai, net kviečiama LB į ben
drą ir vieningą darbą.

Kuo LB gali pateisinti veiks
mus ir darbą sukurtos Visuome
ninių reikalų komisijos, ąrbą su
šauktosios Washingtone taria
mosios politinės konferencijos 
neva laisvinimo darbams aptar
ei ir padaryti kokius tai nutari
mus, sprendimus? Žino geros va
lios lietuviai, žino ir 11 asme
nų užsigeidusių frontininkų ką 
daro, dėl ko ir ko tais “laisvini
mo darbais” siekiama. Pirmasis 
yra pasiskardenimo tikslas ir 
neva pasirodymas savo šalinin
kams, kad ir “mes štai dirbame” 
ir “mums juk be lėšų negalima 
darbų tęsti”, reikia ir mums au
kų rinkime “laisvo aukotojo ap
sisprendimo principo”.

K. Žostautas

Laisvame pasaulyje gi 
lenkai taip vadina šiuos m\ 
Juos taip vadina todėl, kad\ 
met suėjo 40 m. nuo bolševia- 
nės Rusijos NKVD įvykdyto te
roro k”i Ki+yro hi’ške buvo nu- 
žudvta keliolika lūksiančių bu
vusios Lenkijos karininkų.

i
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DETROITO NAUJIENOS
: ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ VALDYBOS POSĖDIS
, Posėdis įvyko šaulių stovyklo- Aušros Lituanistinės mokyklos 
je “Pilėnai”. Posėdį pradėjo pir
mininkas Alfas Šukys, perskaity- 
darnas darbotvarkę. Sekretorius 
Antanas Vaitėnas perskaitė du! 
prąęitų posėdžių protokolus. 
Apie kasos stovį painformavo 
kasininkas Vincas Rinkevičius^ 
paminėdamas, kad dabartiniu 
laiku yra apie 5,000 dolerių. Iš 
kuopos veiklos pranešimą pada
rė pirm. Alfas šutys, perskaity- 
damas iš Centro gautą raštą dėl1 
LSST Centro, valdybos nesutari
mu ’su LŠST Garbės teismu. Iš 
rašto paaiškėjo, kad Garbės teis
mas patraukė LŠST c. , v. pirmi
ninką amerikiečių teisman, šis 
klausimas jau buvo iškeltas vie
šai-spaudoje; jį iškėlė pats Gar
bės teismas. (Taip bent atrodė iš 
žinutės, po kuria nepasirašyta.)

Patraukimas šaulių Sąjungos 
pirmininko amerikiečių teisman

mokslo metu užbaigimas

Mokslo metų užbaigimas įvyko 
' į birželio 8 <L Šv. Antano parapi-

jos salėje. Jį pradėjo mokyklos 
vedėjas Antanas Vaitėnas. Pa
grindinei kalbai pasakyti buvOj 
pakviestas indkyklos kapelionas 
kun. Kazimieras Simaitis. Kal
bėtojas skatino mokyklos vai
kus lankyti lietuvišką mokyklą, 
kad nepamirštų gimtosios kal
bos.

Mokyklos vedėjas A. Vaitėnas 
įteikė mokslo metų užbaigimo 
pažymėjimus mokiniams: Lidi
jai Teličėnaitei, Natalijai St- 
John ir Vytei šnapštytei. Padė
kojo už globą Šv. Antano para-, 
pijos klebonui A. Babonui ir 
mokyklos rėmėjui St. Račiukai- 
čiuį. Taip pat išreiškė padėką ir 
mokiniams, kurie aktvvi-ai lankė ’ * I

1amenKUiciy leibiiian ( mokykla 
nėra girtinas darbas, nes tuo Į ‘ 
skaldoma lietuvių šaulių sąjun-' Dainavimo ir sporto mokyto-! -------------- --------
ga. Pirma tokį negarbingą žings-' j as A. Vaitiekaitis įteikė baigų-|y£ bAKŪNAS 
nį padarė Lietuvių :Behdriiome- -n'”*”-1’"
nė,; patraukdama teisman kitaip 
galvdjančiūs ' lietuvių Bendruo
menės žmones. Tenka pastebėti, 
kad; ameriikėčių teismas ambi
cingų veikėjų tikrai nesutaikins.

Po diskusijų, švyturiečiai nu
tarė vykti į ruošiamą Jūros die
ną .tlnion ■ Pier; liepos . 19-20 die- 
nbiųis. Taip , pat nutarta kuopai 
jungtis į ruošiamą Birželinių 
trėmimų mjųėj.imą, kinį ruošia 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro, valdyba kartu sn latviais

DaiL Mikalojus Ivanauskas "Vilniaus Vizija^ ,

dienų sukeitimas. Bęt au šių me 
tų tame “1980 Ethnic Calendar” 
Lietuvos, ar Lietuvių visai nė
ra. Taip pat šiame kalendoriuje

l yra “iškritę“ ir estai, nors Įat- 
' viai yra likę su “November 18 
j— Latvia National Day” Ko.
1 dėl nėra bent jau Lithuanian 

National, Day ir Estonian Na
tional Day? Gal tai tik labai ne-

- apdairus praleidimas ar kitokia 
įklaida, bet gal jr nauja politika? 
Būčiau, turbūt, neteisus jau da
bar daryti kokią “konkrečią” 
išvadą dėlto, kad tame kalendo
riuje nėra Lietuvos ar lietuvių 
dienos. Reikia palaukti ir juo 
labiau, nes iš visai patikimų šal
tinių esu patyręs, kad Lietuvos 
Gen. Garbės Konsulas Vyt. Če
kanauskas šiuo reikalu yra pa
daręs atatinkamą ■ pareiškimą to 
kalendoriaus leidėjui — Los An- 
gėlės miesto “Board of Human 
Relations Commissioners”.

Tame kalendoriuje, kuris ne
žinau kokiam reikalui skirtas, 
yra atžymėta. gana keistų dienų
----- turint galvoje Amerikos ’ net 15 metų, 

santykius su tomis dienomis at-1 ---- -

žymėtomis valstybėmis ar tau- 
‘zrtr-s, kaip pav.: Sausio mėn.
1 d. — “Cuba Day of Libera
tion’’, Balandžio mėn. 4 d. — 
“Hungary liberation Day”, Lie
pos mėn. 11 d. — “Mongolian 
Peapies Repub.l;c Day”, Rugsė
jo mėn. 1 d. — ‘ Vietnam Inde
pendence Day”, Sp.’-’ių mėn, 28 
d. — “Czechoslovakia Indepen
dence Day”, Gruodžio T»ėn. 5 
d. — “USSR Constitution Day’’. 
Žiūrint į tokius minėtinų diem 
pavadinimus- —stebiuosi kad 
dar nėra “Iran Liberation Day”-
ATŠVENTĖ 65 M. SUKAKTĮ

Br. Gediminas, įgyv. Garden 
Grove, Calif,,- nesenai atšventė 
65 metų amžiaus sukaktį, kuria 
proga buvo suvažiavę daug jo 
artimųjų ir draugų sukaktuvi
ninką pasveikinti. ,. ' j

Br. Gediminas su J. Uždavi
niu ir G. Rudeliu 1952. ną,.įsteigė 
Los Angelės lietuvišką - .radijo 
valandėlę, kurią paskui savo 
atsakomybe ir lėšomis išiąikė

siems’ po paruoštą albumėlį iš j 
mokyklos veiklos vaizdelių. Mo
kyklos Tėvų komiteto pirm. Ma
rijonas šnapštys paskaitė iš
trauką iš knygos Smutkelė.
-Ux ■ » -
Užbaigai žodį tarė mokyklos

PASTABOS Iš TOLO
Dar karta Simo Kudirkos filmas Amerikos televizijoje

Užbaigai žodį tarė mokyklos Filmas “The Defection of Si- 
vedėjas A. Vaitėnas ir mokinė mas Kudirka“ pirmą kartą Ame- 
Lidija Teličėnaitė, kuri padėko-J rikoje buvo parodytas TV skra- 
jo mokytojui A. Vaitėnui ir vi- ne žiūrovams 1978 m. sausio 

prisidėjusiems* mėn; 23 d. ir tada tą filmą ma
tė 23 milijonai žiūrovų. Toks 
mano buvo nustatytas, ūp”tik- 
ris, to filmo žiūrėtojų skaičius 
— gavus reikiamas informaei-

Syyturieąai jungiasi su savo 
pėršohalu ir į Pavergtų tautų 
festįvąlį prie Detroitą upės vi- 
dūrmiestyje. Taip pat aptarti 
baigiamieji paminklo statymo 
darbai ir kiti šaulių stoVyklės 
pagerinimai. . >.
j Pa’posėdžio,- sesės Jsąųlės An

gelė Šukienė,, Angelė ’ Bukšnienė 
ir; Stefanija Paulikienė. paruošė 
skanius pietus.. galo.

Iš Lietuvių Pensininku s-gos veiklos
Lietuvių Pensininkų Sąjunga 

Chicagoje, vadovaujama darbš
čios vadovybės, su jos pirmi
ninku p. St. Vanagūnu prieš
akyje, gražiai reiškiasi šavo 
veikla. Organizacijos vadovybė 
rūpinasi savo narių gerbūvio 
ir tarpusavio bendravimo reika-

* lais, puoselėja lietuviškus pa- Skeivys. Į revizijos komisiją — 
pročius ir siekia Lietuvai lais- Alfonsas Urbonas, Povilas Bur- 
vės. Tai yra pensininkų sąjun- neikis ir Juozas Tamulis. Nau- 
gos motto. Valdybos narys inž. jajai vadovybei linkėtina sėk- 
K. Karazija vasards laiku suruo- įnės, siekiant įvykdyti užsibrėž-

ganus, nes buvusioji valdyba 
užbaigė savo kadenciją. Į naują 
valdybą 2 metams išrinkti: Sta
sys Vanagūnas, Juozas Blažys, 
dr. Juozas Briedis, inž. Kazys 
Karazija, Bruno Erčius, Pranas 
Adomaitis, Eleonora Paketurie- 
nė, Elena Paliliunienė ir Juozas

I buvau nustebintas, nes tą vaka
rą vyko ’ Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriaus valdybos, kurio
je ji yra sekretorė, posėdis. To
kia, mat, yra Rūta Šakienė: ji 
yra taip pat Tautinės S-gos vie-

dos durų, kad keleiviai galėtų I tinio skyriaus valdyboje, iki per 
lėktuvą apleisti — kol tas pat nai buvo labai konstruktyvi D. 
lėktuvas bus papildytas kuru, < L. K. Birutės draugijos skyriaus 
maistu, išvalytas ir mechaniškai' pirmininkė, ir dabar, vos prieš 
patikrintas (po skridimo iš New kelias dienas grįžusi iš Čikagos,
Yorko) ilgai “non stop” kelio- kur dalyvavo Birutiečių suva-
nei net iki Auckland — N. Ze- žiavime, kuriame buvo tai drau-
landijoje. Tai davė, berods, pu- į gijai įteikta jų vėliava (antro-
santros valandos, laiko man ji) su atatinkamomis ■ iškilmė-
daug kuo pakalbėti su Simu, mis. Dar daug kur kitur labai
juo labiau, kad buvau vieninte- aktyviai, lietuviškame gyveni- * šia7Ų0?usa\7^ 
lis Los Angeles lietuvis Kudir- me, dalyvauja Rūta Šakiene. sij^ kaip sako^a> išvažiavi.
kus pasitikęs, nežiūrint, kad jie . Pastebėdamas porą pavyzdžių mus gam{ą už miestQ ribu> kur
čia, kaip ir visame laisvame į iš Rūtos Šakienės veiklos — pai-j* 
pasaulyje, turi labai daug ger- liustravau Genės Kudirkienės Į 
bėjų, draugų, rėmėjų ir globė- pareiškimą apie R. Šakienę —

siemš kitiems,
.prie mokyklos išlaikymo’ ir vi
siems atsilankiusiems Į mokyk
los užbaigimą.

^Norisi šiek Uer ir sava pridėti. į žo(Jžiu įr ra-.u g c ,M_ 
Nors n- sta&umi nedidelė. S1 < Companyi Nielsen Televi.
S V,"5. “G 'G b,el at lk0 d1' Sion Index. Nielsen TV'Co. yra 
dell lietuvybės išlaikymo darbą. institucija kuri !abai so£istiltuo. 
Dvi mergaites, kunos šįmet šią tu teclmikos būdu nustato tv 
mokyklą baigė, dėl atstumo ne-1 ž;ūrovu ska[{i ir tai 

daro išvadą žiūrovai mėgsta ir, , _ __
ko ne. Jei pagal Nielsen ta ar ki-j jų- Niekam juodu, Kudirkai, nie- kad jis labai atatiko tiesai. Gai- 

' ■ la buvo, žinoma,’ kad Kudirkie- 
taškų — tai ta programa paten- duose, kai į ’kęleivių laukiamąjį Į nė negalėjo pasikalbėti su Sa
ka į pirmą vietą “Top Ten” są- ’ atėjo iš lėktuvo — mačiau arti-. kiene, bet tam turės pakanka

mai laiko ir daugiau įspūdžių, 
grįžtant, iš Australijos.

Simas Kudirka, kaip jau pas
tebėjau, Australijon išvyko Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
siunčiamas, taigi ir jo-kelionė 
B-nės apmokėta. Bet Simo žmo
na . keliauja Kudirkų pinigais

delį lietuvybės išlaikymo darbą.- 
Dvi mergaitės, kurios šįmet šią 
mokyklą baigė, dėl atstumo ne-j 
būtų lankiusios žiburio mokyk-j 
los prie Dievo Apvaizdos para
pijos, tai nuopelnas pasišventu- 
sio mokytojo Antano Vaitėno, 
kuris, nors ir būdamas jau seny
vo amžiaus, / tesėjo darbą iki

Ant. Sukauskas

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠDIT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

: CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Ų.ŲVisi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. -

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati 
nimo vajaus talką l

sen Company, Nielsen Televi-
lis Los Angeles lietuvis Kudir- me, dalyvauja Rūta Šakienė.

ko ne. uei pūgai ixieibeii u čll jm- ju- iuci\gui jm.xzm.ul, ~

ta ,TV programa gavo daugiaia • ko dėlto nepastebėjo, bet jų vei-

ka į pirmą vietą “Top Ten” są. 
rašė įr t. t. iki 20.

Dabar patyriau, kad tas, apie 
Simą Kudirką, filmas Ameriko
je vėl bus demonstruojamas šio 

; birželio mėn. 24 d. per CBS TV 
tinklo kanalus, kurių toks yrą 
Channel 2 Los Angeles. O paty
riau iš paties pagrindinio to fil
mo kaltininko SIMO KUDIR-

mesnių žmonių ieškojimo žvilgs 
nių, kol susitiko jiem mažai pa
žįstamą laikraštininką VI. Ba- 
kūną — vienintelį lietuvį minio
je- keleivių.- Tiesa, apie mano 
.buvimą aerodrome jie buvo pain 
formuoti iš anksto New Yorke. 
Dėlto turiu padėkoti Kudirkų 

____ labai artimiems prieteliams Rū2 
KOS, kai jis birželio -11 d. iš New tai ir Petrui SAKAMS, pas ku- 

vykdamas Australijon riuos, jei neklystu, Kudirkai 
(Pasaulio Lietuvių. Bendruome- grįždami iš Australijos apsistos 
nės siunčiamas), pakeliui stab-1 trumpai viešnagei Los Angeles, 
telėjo Los Angeles, kur (aero- čia .viešėdami, rodos tris dienas, 
drome) turėjau progos su Simu -------------
pasikalbėti pakankamai laiko, kol kalbį, kurį rekordavau, 
jo lėktuvas, nakties tamsoje, vėl .

Yorko,

drome) turėjau progos su Simu Kol mudu su Simu vedėme po- 
, ponia 

Kudirkienė pirmiausia skambi-
pakilo ilgam, net 12 valandų no ponams. Sakams, norėdama 
skridimui, Australijon, su stab-Į pranešti, kad jau čia Los Ange-

sijas, kaip sakoma, išvažiavi- P. Burneikis

apmokėtu bilietu. Grįždami Ku-, namuose Valdyba buvo sušau- 
dirkai stabtels porai dienų Ha- kusi metinį narių susirinkimą, 
vajų salose, Honolulu, iš kur pa jį kurį atvyko virš 150 narių ir

švaresnis oras, žaliuoja laukai ir
miškai, kur vaismedžiai brandi- apribojantį užsienio
na vaisių. r pagalbą 4.7 bil. dolerių. Prezi-

Kitu metų laiku senjorų vei- denlas Carteris prašė skirti $460 
kimas nukrypsta -į sales, pasi- milijonų daugiau, 
kviečiant paskaitininkais gydy- ——------- ----------------------------
tojus, teisininkus, socialio sek
toriaus' darbuotojus ir kitus.- 
Bent kartą metuose surengia ir 
visuomenei pasirodymą su me
nine programa. Taip mūsieji 
senjorai užsitarnauja visuome
nėje savo' darbų įvertinimo, prį- į 
pažinimo. . 4 *.

Šių metų birželio 12 d. šaulių

— Senatas išleido įstatymą, 
kraštams

•.‘; Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS .7 U
1739 S. HALSTED ST. ’
CHICAGO, IL 60608

telėjimu Naujojoje Zelandijoje.
Iš New Yorko Kudirkų lėktu

vas (milžiniškas Pan AM 747) 
“pripakuotas” pilnumoje kelei
viais — čia (Los Angeles) nusi
leido su geroku pavėlavimu, jau 
tamsoje, ir dar beveik pusvalan
dį turėjo laukti “]

les. Pakalbėjo su p. Petru Sa
ku, o ponios Šakienės taip ir ne
išgirdo balso. “O, su Šakiene vi
sada tas pat — ji vis posėdžiuo
se ar susirinkimuose” — kalbė
jo man Kudirkienė, kai paklau
siau ar pasikalbėjo su kuo norė-

prieangyje”, i jo... Žinoma, aš tokia Kudir- 
kol gagėjo prieiti prie jų skrai- kienės pastaba apie Šakienę ne-

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laikų ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____ doL
Pavardė ir vardas ------------ 2_______________ ;_________
Adresas —-----—__________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ------ ------ , kuris
yra nauja* skaitytojas. Priede —_____ dot
Pavardė ir vardai________________________________________
Adresas ---------------------------------------------------------------------------

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

• EŪFESTINGAI KPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

keliui į New Yorką — stabtels 
Los Angeles. Daug kas spėliojo, 
kad Simas Kudirka; dalyvaus 
šeštojoje tautinių šokių šventė
je Čikagoje, liepos 6 d., bet da
bar jau. yra tikras dalykas, kad 
tuo laiku -Kudirkai tebeviešės 
Los Angeles. . 1

KEISTAS KALENDORIUS 
AR NAUJA POLITIKA...

Šiomis dienomis į mano ran
kas: pateko Los Angeles miesto 
mero (burmistro) įstaigos “Bo
ard of Human Relations Com
missioners” išleisto “1980 Ethnic 
Calendar” kopija. Tame kalen
doriuje surašyta (mėnesių ir 
dienų eilėje) įvairių valstybių 
ir tautų valstybinės šventės ir 
tautinės dienos. Nesu tą khlen- 
dorių matęs pernai, bet sakoma, 
kad jame buvę įrašyta ir Lietu
vos nepriklausomybės ar tautinė 
diena — vasario 16 d., bet ka
lendoriuje buvę įrašyta rodos 
vasario 13 d. nes tą dieną bu
vusi prie miesto rotušės, iškel
ta Lietuvos trispalvė, čia gal tik

išsirinko savo valdomuosius or-

Extra strength 
relieves problem itching.

Its called BiCOZENE®and 
it has 20^ more anesthetic 
than Lanacane5 BiCOZENE s 
extra strength anesthetic safely 
cools all kinds of problem itching 
virtually on contact. And 
BiCOZENE’s antibacterial action 
speeds healing of itchy genital or 
ana! areas.

Look for BiCOZENE Crem* :n 
the purple box at your pharmacy 
Or ask for “By-Co-Zeen’’

Extra strength. Use only as 
directed. £ BiCOZENE

Sponsoriaua 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 ---------------- ------- —---------- -------------------------------

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AAIERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apfe Amerikos lietuvių paztsn- 
gas daryti {takos J krašto politiką. 102 psl. Kaina 11.50.

Knygos bus išsiųsto*, jei I1J50 čeki* arba Money Orderi* 
bu* pasiųstas tokiu tdreru: 

NAUJIENOS, 
1735 So. HaWed St, Chlcace, IK.

I

Swelling Of » ( 
Hemorrhoidal 
Tissues -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z — NAUJlfNOS, CHICAGO », ILL. Thursday, June 19, 1980
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Zimano auklėtą bemokslį Maskvai ištikimam darbui 
dirbti. Savo darbą prieš lietuvius komunistus jis baigė 
bjauriais skundais rusams. Tie skundai buvo mažai pa
matuoti, todėl patys nišai turėjo jį atleisti iš Tiesos re
daktoriaus pareigų. Bet Zimanas turėjo didelės įtakos 
pačioje Rusijoje ir tapo ideologinio lietuvių žurnalo Ko
munisto redaktoriumi

Sulaukęs 60 metų amžiaus, jis pradėjo ieškoti “moks
lo laipsnių”. Paruošęs eilę sovietinės Lietuvos komunistų 
partijos profesorių, jis pats gavo mokslo daktaro laipsnį. 
Gavęs sovietinio “mokslo” daktaro laipsnį, jis tapo spe
cialistu.. Jis ryžosi panaudoti Kultūros Barus neteisy
bei apie Kapsuką skleisti. Rašinį apie Kapsuką jis pava
dino “Kapsukas — leninistas patriotas, internacionalis
tas”. Zimanas mano, kad “leninisto” vardas Kapsukui 
buvo vertingesnis, bet tikrovė buvo visai kitokia. Kapsu
kas buvo stalinistas, o ne leninistas. Lenino jis klausė, 
kol Leninas buvo gyvas ir tarėsi su Michailu Tuchačev- 
skiu. Kapsukas pakeitė nuomonę apie Leniną pagal Sta
lino pageidavimus. Leninistu galima būtų pavadinti Alek-

A. PLEŠKYS

VLIKO PIRMININKO DR. KAZIO 
BOBELIO PRANEŠIMAS

rencija įvyks. Konferencija yra 
numatyta š. m. ląpkričio 11 d. 
Madride. Konferencijos pirminin 
ku yra numatytas buvęs JAV 
valstybės prokuroras {attor
ney) Griffin Bell, bet j is'-dar nė
ra visu 100 % procentų patvirtin
tas, tik jo pavaduotojas advo
katas Max Koffelman iš Was
hington, ' jau yra patvirtintas. 
Dar vis yra tam tikrų nuomonių 

I skirtumų dėl tos konferencijos, 
sądyšyje su Afganistano įvy- 

' kiais, ar ji įvyks, ar ne. Taip 
! pat sąryšyje su ta ateinančia 
’ Madrido - koferencija, VLIKas 
I pasitaręs su Lietuvos diploma- 
• tine tarnyba ir aptaręs dienot
varkės punktą, šaukia veiksnių 
konferenciją New Yorke, kuri 
įvyks š. m. birželio 21 d-, 9 Vai.
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■ Zimanas apie Kapsuką
Lietuvos nepriklausomybės laikais Lazdijų žydas, 

• tapęs turtingu žemės pirkliu, laisvai išaugino ir j aukš
tuosius mokslus išleido savo sūnus. Vienas, Jakovas, buvo 
teisininkas ir įsitaisė teismo administracijoje, o antrasis 
(pradžioje Honanas, vėliau pasivadinęs Henriku ir galų 
gale tapęs Genriku) pradėjo daryti karjerą vadinamoje 
Lietuvos komunistų partijoje. Lietuvių komunistų tarpe 
jis neturėjo jokios įtakos ir su jais nebendravo. Jis moky
tojavo, bendravo su žydais,, rašinėjo Lietuvoje leidžia
moje žydiškoje spaudoje, dažnai rašydamas biologijos ir 
gamtos klausimais.' Komunistu jis tapo tiktai vokiečių - 
rUsų karo pradžioje. . .. - ,, ; ■■ M

■ t ■Zimanas, turėdamas pačias, geriausias sąlygas lais
voje ir nepriklausomoje . Lietuvoje, baigė aukštuosius 
mokslus, dirbo pasirinktoje srityje ir krovė žinias bei 
turtus. Niekas jo nepersekiojo, niekas nesikišo į tėvo pre-'

1980 m. birželio 1 d., Jaunimo rėjome VLIKo tarybos posėdį ryto Kultūros Židinyje, Toje kon 
są Angarietį, bet ne Kapsuką. Kapsukas liudijo prieš An- Centre, Chicagoje įvyko VLIKo j ir į tą posėdį atvyko VLIKo Į ferendjoje yra numatytas vie- 
garietį, užtat Stalinas įsakė jį sušaudyti. Vyresnio am-,tarybos posėdis, kuriame daly-j valdybos pirm. Dr. Bobelis irįnintelis klausimas diskutubti 
žiaus komunistai lietuviai Kapsuką vadino “skundiku”, ™v0 j VUKo valdytos pinn. | Tautos Fondo pina, ponas Glad-1 gryna, musų bendras toluv.s- 

ry. • i • i r * , . 1 Dr. Kazys Bobelis. Posėdžiui < raitis. Dabar mes išklausysime kas pasiruosunas Madrido-kon-
o Zimanas, jokio argumento nepaskelbdamas, melagingai r pirmjniRkavo ponas Teodoras VLIKo valdybos pūrm/.ą-.' Bo-1 feręncijai, kad sudarytume ben- 
jį pavadino leninistu. Tą-titulą jis paremia tuščiu “dak- Blinstrubas. VLIKo tarybos pir- belio pranešimą.'-Prašyčiau Dr.J drą vieningą planą, kaip geriau-
taro” laipsniu.

Vienu laikotarpiu Kapsuką galima būtų pavadinti 
patriotu lietuviu. Tai buvo tie jaunystės metai, kai jis 
luvo susižavėjęs Vinco Kapso leidžiamu Varpu. Niekas 
Kapsuko tiek nesužavėjo, kaip tai padarė “Lietuvos tilto 
atsiminimai”, šį Kudirkos darbą Kapsukas šimtus kartų 
skaitė. Jis skaitė kiekvieno seno Varpo apžvalgas apie 
;uometinį Lietuvos gyvenimą. Niekas jo tiek nepaveikė, 
taip buvo paveikę Kapšo raštai. Jis svajojo būti Kapsu 
ir rašyti taip, kaip Vincas Kapsas kad rašydavo. Bet jis 
žinojo, kad Kapsu jam nebuvo lemta būti. Jis neturėjo 
tų gabumų ir žinių,-kuriuos turėjo Kapsas. Jis pasirinko 
ne Kapsą, bet Kapsuką, matyti, palyginus su Kapsu. Bet 
.Zimanas šito nesupranta ir nežino, o jeigu ir kur užgirdo, 
tai lietuviams nenori priminti.

Vietoj tapti lietuviu patriotu, Kapsukas surusėjo.: 
Jam labiau parūpo Rusijos reikalai, negu Lietuvos rei
kalai. Kapsukas manė, kad su Lenino,Tuchačevskio ir

-

belio pranešimą.'- Prašyčiau Dr. i drą vieningą planą, kaip geriau- 
Bobelį”. ’ ’ ' ’2_.

Susirinkusieji Dr. Bobelį pa- tatyti Madride, jei ta konferen- 
sitiko gausiais plojimais.

> DR. KAZIO BOBELIO
PRANEŠIMAS

Blinstrubas. VLIKo tarybos pir
mininkai, iš eilės, keičiasi -kas 
mėnesį-

Pasibaigus tarybos posėdžiui, 
tame pačiame Jaunimo Centre,- 
tik jau kitose patalpose, kavinė- 
:e,. kadangi prisirinko, didokas 
skaičius klausyjų, norinčių iš
girsti apie-VLIKo nuveiktus dar 

buvo kviečiama spaudos, radijo, 
organizaeij ų atstovai ir svečiai. 
Lygiai 6 r30. yal. tarybos pirm, 
o. T.; Blinstrubas atidarė prane
šimą šiais žodžiais: -

— “VLIKo tarybos vardu svei 
kinu gausiai susirinkusius spau
dos ir radio darbuotojus,ir. tuos, 
kurie interesuojasi VLIKo dar
bais.' šiandien mes turėjime 
VLIKo tarybos posėdį ir tame 
posėdy j eaps varstėme eilę klau-

mūsų Lietuvos vadavimo- reika
lams. Jūs turbūt visi žinote, kad 
VLIKas yra trejopa institucija:' 
VLIKas yra--kaip seimas, -VLI
Kas yra* kaip -taryba ir VLIKas. 
yra valdyba. -Šiandien mes tu- ■

šiai būtų. Lietuvos reikalai pris-
L-

cifa įvyktų. Į tą konferenciją

tr Pasaulio Lietuvių bendruome- - 
nė {PLB), Amerikos Lietuvių

— “Ačiū pone Blinstrube ir j Bendruomenė (JAV LB),'Ame- 
ačiū čia Visiems taip gausiai su- į rikos Lietuvių * Taryba (ALTa),

siu trumpą VLIKo kelių mene-f (KLB), BALFas, taip pat, aiš- 
sių veiklos pranešimą įr vėliau, • ku, dalyvaus- diplomatinės tar
kas turės kokių klausimų, aš j nybos atstovai ir VLIKas (Vy- 
bandysiu į juos atsakyti ir taip, riausias Lietuvos išlaisvinimo 
pat jei kas turėtų kokių klausi-! Komitetas). Pereitą savaitę ga
mų ponui Giedraičiui, 'Tautos; vome laišką iš pono Lozoraičio, 
Fondo pirmininkui, aš manau ‘ kad: jei sąlygos leis, jis pats da- 
ir jis'mielai atsakys. ' ' Į lyvaus, o. jei jis-negalės dąly-

Per paskutinius kelis mene-1 vauti, tai paskirs savo1*'atstovą, 
sius VLIKas turėjo keletą uždą-j ši konferencija/ yja. numatyta 
vinių. Vienas iš-stipresnių uždą- ; atdarą, taip sakant, yra pėkviės- 

• vinių buvo pasiruošti Madrido i tr spaudos atstovai, didesnių lie- 
:konferencijai, kuriai mes esame tuviškų ' organizacijų atstovai, 
dabar jau -beveik pilnai pąsiruo- į kad galėtų šioje konferencijoje 
šę. Esame paruošę memorandu-j daly vauti. Bet sprendimus ir 
mus ir taip pat vieną valstybinį! balsavimo teisę' turės tik aųkš- 
memorandumą Lietuvos' vardu; Į čiau n$ihėtos'Aorganizacijos ’ Taip 
kurį Įteiksime kartu su’diploma- j pat VLIKas yra labai susirūpi- 
tine' tarnyba. ’ Kaip žinote, kol J nęs VLIKo veiklos’ išplėtimu

----- ' ------ : - Į įvairiuose paaa'ulio kraštuose, 
leidžiama “Kolokoį”, o tai buvo Wg kita;;kai? Var- 
pas,-kuriuo tiek buvo susižavėjęs Vincas Kudirka ir jau- kraštuose. Iki šiol Pietų 
nas Kapsukas. Zimanas įsakė ne tik pačioje Lietuvoje,' Amerikos kraštai buvo apleisti, 
bet ir Amerikoje išrinkti' visus'“Kolokolo”‘numerius, kad i 
jaunimas negalėtų susipažinti -su- rusų -vedama -kova kad būtinai VLIKo atstovui rei- 
prieš carizmą.

Lietuvoj'e buvo žydų komunistų, dešimtis tūkstančių

bus. Į šį pranešimą per spaudą sirinkųsiems. Aš Jums padary- Kanados Lietuvių Bendruomenė

kybos operacijas ir niekas jam netrukdė-dalyvauti žydiš- Putnos pagalba jis išlaisvins Lietuvą, betjam nepasisekė.) simų/ kurie buvo labai - naudingi 
t -r • . • t- •v'i • i • . - •• -i — . T 1 ntlIVAO 11O 4 -v» T •? -.4.^ 4 ZZ~. _1—“ T _ J.  I T --■i----- —  • —Lietuvos jis neišlaisvino, ir Lietuvai jis pakenkė. Lietu

vai ir lietuviams jis padarė daugiau žalos; negu gero.
Prie to pątfes laikotarpio, gal kokiaiš metais vėliau, 

Kapsupas pradėjo žavėtis rusų kovotojai^ dėl laisvės ca- 
ristinėje Rusijoje. Tada jis pradėjo leisti draugą”. Vaiz
duodamas to meto Kapsuką, Zimanas šitaip rašo:

“Ta prasme pažymėtinas nebaigtas straipsnis 
Drauge “Revoliucinis Rusijos gyvenimas”. Jis, pla
čiai remdamasis įvairiais šaltiniais, vaizduoja, kaip 
įvairūs sluoksniai kovoja prieš carizmą. Jis mini 
Radiščevą, kuris buvo ne tik baudžiavos, bet ir abso- 
liutistinės caro valdžios priešu, plačiai pasakoja apie 
dekabristus,’ Petraševskio būrelį, apie Gerceną ir 
Ogariovą, Belinskį, Dobroliubovą, Černyšęvskį,' “Ko- 
lokolą”, “Zemlia i volia”. Tai tikrai labai įdomi ap
žvalga, kuri būtų labai naudinga ir mūsų jaunimui.” 

(Kultūros Barai, 1950 m. gegužės mėn.,-6 psl.) 
Jeigu Gercenas, Ogariovas,.“Kolokola” ir kiti raštai

kame Lietuvos gyvenime. Logiškai galvojant, jis būtų 
galėjęs užmegzti ryšius su lietuviais, kovojusiais prieš 
okupantą rusą, o vėliąų, kovojusiais prieš nacius. Zima-

; nas būtų galėjęs išbėgti iš Lietuvos, pasiekti laisvąjį pa
saulį ir prisidėti prie lietuvių, siekusių laisvės gimtajam 
savo kraštui. Bet daug jam davusi Lietuva - jam visai ne-

X rūpėjo; Jis pajuto sovietinę galybę ir įsitraukė į Lietu
vą pavergusias Sovietų karo jėgas. Jis tapo komunistų 
partijos nariu ir darė viską, ką komunistai rusai jam 
įsakinėjo daryti prieš lietuvius. Zimanas rusams buvo

: tiek naudingas, kad jis rusų buvo pasiimtas į Rusijos gilu
mą, kartu su Gedvilą, ;Paleckiu, Sniečkum ir kitais Mask-

- vos agentais. Rusijoje jis padarė didžiausią savo gyve-l
7 nimo karjerą. Jis tapo Sovietų valdžios patikimiausiu i
Z žmogumi iŠ visų lietuvių komunistų. ‘Ne Paleckis, ne Venc-
I lova ir ne Cvirka tapo lietuviškos “Tiesos” vyriausiu re

daktoriumi, bet H. Zimanas. Jis išauklėjo naują komu-
- nistų kartą. Sniečkus nustojo pasitikėjimo ne dėl Michail
: Suslovo kokio pareiškimo, bet dėl H. Zimano skundo.. būtų buvę tokie naudingi jaunimų?, tai komunistai" tų 
Z Vietoj šepečio ar Meškausko, partijos 'priešakyje buvo rastų nebūtų išrinkę ir išėmę iš apyvartos.'-Zhnanas, pa
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todėl ? VLIKo valdyba nutarė,

ketu aplankyti Pietų Amerikos 
kraštus. Aš tik prieš 10 dienų 
grįžau iš Pietų Amerikos, kur

£

dolerių atidavusių.komunistams. Arčiau pažinę komunis-* aplankiau Argentiną, Urugvajų, 
tinę praktiką, nuo Maskvos nusisuko, “paseno”. Lietu- Venecuelą ir Braziliją ir ten tu
viams jie turi drąsos prisipažinti prie padarytų klaidų, rėjau pasitarimus su visų lietu- k | 
susižavėjusių, komunizmu. Į viškų organizacijų vadovais, ’pa-

"■■ Kuriam galui Geiirikas Zimanas ir visa jo šeima, ga- ĮCiomis organizaci jomis ir bend- 
vusi iš lietuvių -didžiausius turtus -ir privilegijas, dabar j V'{Susmaugiau) 

_ __ . _ tuos pačius lietuvius skundžia čekistams?'‘Nejaugi Zi-
pastatytas Petras Griškevičius, keturklasę baigęs, o ne sivadinęs “mokslo daktaru”, gali kalbėti apie Kapsuką 'mano, sulaukusio 70 metų ir dvigubai pakėlusio svorį, ne
aukštus komunistų kursus ėjusieji lietuviai. Griškevičius ieninistą, kada savo Drauge Kapsukas rašė apie sovie- ^graužia sąžinė? Ar -jis nori pagarsėti rafinuočiausiu Be
buvo Zimano korespondentas, todėl rusai ir pasirinko tinius marksizmo priešus. Jis kalba apie Gerceno slaptai tuvių išnaudotoju?

— Ramsey Clark prašo Kon
gresą ištirti, kokie buvę santy
kiai tarp ČIA ir Irand šacho.
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PETRAS TARULIS

SIMAS KURKULGIS IR KITI
(Tęsinys)

ĮVYKIAI VERANDOJE
— Štai, žiūrėk... Sauliuk, ten šlapia, ne- 

brisk!.. Žiūrėk, Saladžiūnai eina. Jau nebesi
laiko parankiui. Atmeni, vis susiglaudę bū
davo ...

Tutulas, kartais didesnes, kartais mažesnes 
pauzes darydamas, darė bent sau pastabas. O 
galvojo kažką savo. -Toks jo įprotis. lEidaiųi jie 
minėjo tiltelį. Štai pagaliau jis jau pastatytas.Jie 
barė automobiliukus, kam jie čia dulkes Jcplia? 
Geriausia, jiems uždrausti ten važinėti, kur,sek
madieniais žmonės vaikštinėja.

Ir vis Tutulas galvojo apie tokius dalykus, da
lykus, kaip jo jaunystė; apie tokius' juokingus da
lykus, kaip įsitikinimas, kad jo gyvenime kažkas; 
nepaprasto turėjo įvykti. Ir jis niekaip negalėjo 
sutikti, negalėjo įsivaizduoti, kad jau nieko ypa
tingo, žavaus, nepaprastu džiaugsmu sukrecian- 

krūtinę, taip jau ir įvyks... Galvio vįėnas 
sau, slapu? Negi pasakosi motetrims' tokių da
lykų. Jos jokLi būdu nesupras. Palaikys kvailys
te. Būtinai! Tuv las nebuvo toks, naivūs.

- ** ■ ♦ • •

Jei tu sutiksi savo seną bičiulį, kurio nema
tei ilgesnį laiką, na, penketą, o gal ir visą dešim
tį mėtų, jis turės daug ką išpasakoti. Ir jeigu .jūs 
išsikalbėsite x nuošaliai, vieni du, jis tau visai pa
tikimai pasakys:

— Ar tu žinai, aš apsivedžiau. Ir dar kaip 1 
Na, bet čia visa “istorija”!

' Jam pačiam malonu atsiminti ir jis kalbės 
apie savo tas “nepaprastas” vedybas. ‘ •

Ir įsidėmėkite. Kiekvienas jūsų bičiulis šiuo 
| atveju 'daug išgyveno. Kokios buvo kliūtys —ne- 
gąli įsivaizduoti! Jau suprantama, kad esti blo
ga, jei gu pasirinktajai kitas patinka. Vyksta 
varžybos. Reikia sumanumo, sąmojaus, kantry
bės,1 ištvermės ir drąsos, daug drąsos! Reikia, 
kaip matot, ,pasireikšti vyru, tikru vyru!

Arba:’jibūtų sutikus,'iš*' tos pusės, rodos, 
viskas gerai. Bet tėvai! Tėvai norėjo turtingo' 
žento irĮjaujbuvo numatę vieną tokį... Ne kiek
vienas jūsų bičiulis vedė slapčia, ne kiekvienas 
savo sužadėtinę vidurnaktį, iš anksto paslaptin
giausiai Su ja: susitaręs, ją verkiančią, mamytės 
gailinčių iš namų išvogė, nusivežė į kelintą pa
rapiją ir ten sukalbamas klebonas, gerai atlygin
tas, juos sutuokė? Bet ir be anos, jau atgyvenu
sios romantikos, būna, pasirodo, jaudinančių aki
mirkų. Dabar tai nieko — malonu atsiminti. Bet 
tada? Pagalvokit, kaip tada buvo sunku ir 
neaišku!

Na, rodos, nieko, jokių -kliūčių nėra, tai at
siranda nors kokia" teta, turtinga ir- šeimoje di
džiule įtaka besinaudojanti.'Ir‘ji sako: “Ne”. Ir 
nelyginant viduramžių riteris su kalaviju ran
koje (tik, gink Dieve, ne prieš tetą!) jūsų bičiu
lis turi užkariauti savo damą, gražiausią, mei-. 
liausią, už visas kitas kilnesnę. Ir jau reikia la
bai ir striuko ir buko protelio, kad nuobodžiai 
jums pasakytų:

— Apsivedžiau ir tiek...
Ne, Tutulas ne toks! Jis turėjo savąją “isto

riją”. Jam atrodė, kad toji jo jaunų dienų istori
ja yra graži, viena gražiausių, kurios retai kam 
likimo tepadovanojamos.

Tutulas bičiuliškai taip ims jums pasakoti. 
Nubrauks jis plaštakų kaktą, kad raukšlių nebe
liktų, kad lygiai taip, kaip anuomet bjūtų skaid
rus veidas ir rami pastovi šypsena.

— Kai jaunas buvau... — Ištars jis ir, kaž
kur pro šalį žiūrėdamas, truputį liūdnai šypte
lės. — Buvo neramūs laikai. Lūžo anas, senasai, 
gyvenimas. Ir jaunimas smarkiai susirūpino, 
kaip čia naują, anot jų, geresnį na, ir teisinges
nį gyvenimą sukurti.

Jie visi rinkdavos, kartu ir Jutulas, . pasi
kalbėti, išsklaidyti jaunas abejones. Ir kalbėjo 
karštai, kad štai aplinkui vargo ir neteisybės 
daug. Negerai taip. Jie visi tikėjo tuo metu, 

. kad galima tą gyvenimą tuč tuojau pertvarkyti.

Ir taip gerai, puikiai jį pasukti, kad viens-du 
jokio vargo, jokios neteisybės nebėra! Ir visiems 
jau gera gyventi! ■

Daug gražių žodžių. -Apsvaigdavo nuo jų? 
Dideliu pamėgimu džiaugdavos gražiais savo su
manymais,- tauriais pasiryžimais.. Labai -buvo 
įdomu, kad tai visa svarstydavo slapčia nuo visų 
kitų. Bet toks pavojus tik dar stipriau jubs ska
tino. į gražų, taurų suokalbį. Jie darydavo ma
žas iškilas su-ginčais, su anų neišsprendžiamų 
klausimų begaliniais svarstymais.

—Eini, būdavo, paruge, —sako jums Tutulas,— 
išskėti rankas ir tau einant varpos, jau palinku
sios, kutena savo akuotais delnus, kad net pačio
je* krūtinėje atsiliepia neramiu virpesiu. O pati 
parugė, ežeras, kur blizga tūkstančiai ir šiaip ir 
taip sukraipytų lėkštučių saulės kaitroje, ’ kai 
vėjas siūbteli! Ir visa, ką Šiandien štai, va, dąbar 
matais, viskas sava ir Čia pat arti tavęs.

Su Visais, su tais jaunuoliais, kurie jį mėgo, 
buvo jam artimi ir suprantami iš pusės žodžio, 
Antanas džiaugėsi, jog turi lygiai tas pačias 
mintis ir tuos pačius troškimus.

(Bus daugiau)

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

P ATS-SKAITYK IRKITU^ PARAGINK

— Naujienos, Chicago, 8, U!. Thursday, Tuno 19, 1980
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KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

KĄ VEIKIA MIRUSIEJI SVERTIEJI?
Mirusieji šventieji ir nešventieji nieko nebeveikia; jie miega 

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

*V. RAKTO TYRINtJOJAl
j. Mostant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS
MŪJtUUJA IR MOTIRŲ UOOS 

GINEKOLOGINI CHHLURGUA

Medical Bolidu*) TeL LU 5-6444

Jei neatsiliepta, stambinti 874-8U04

rai bus buvusi popieriaus stoka. 
Galima įsitikinti, paėmus į rant 
kas karo metu pasirodę lietuvių 
kalba leidiniai: mažos apimties, 
skurdžiai a tspausta, bloga popie
riaus rūšis. Antroji prežatis yra 
ta, kad bolševikai literatūrai 
idėjinį (publicistinį, tendencinį) 
momentą stato pirmon vieton, o 
formą paskutinėm Tuo galima 
paaiškinti faktą, kad rašytojai, 
kurie eiliavimą jau seniai buvo 
Užmetę (pav., A. Venclova) ar
ba. visai eilėmis rašyti nebuvo 
mėginę (pav., Kostas Korsakas), 
šoko eiliuoti ir sudaryti rimtą 
konkurenciją prezidiumo pirm i-

, grupės rašytojai vengte vengia 
t opių, o itin aktualių temų. Jie 
Į visi juodina nepriklausomybės 

laikus. Prie jų reikėtų priskirti 
ir kiek nuošaliau stovintį Vy
tautą Sirijos — Girą, kurs dau
žau dėmesio skiria formaliniams 
dalykams ir yra parašęs porą 
neblogo pasiskaitymo dalykėlių: 
apsakymus “Žmonės baltais cha 
latais” (1949) bei “Žmonės iš 
didžiojo laivo” (1951) ir romaną 
Buenos Aires” (1956).
Opesnes ir aktualesnes prob

lemas palietė nauji žmonės, atė- 
:ę literatūron po karo įvairiais 
keliais: iš mokyklų ir iš kitų 
nrofesijų. Laikraštininkas Jonas ; nlnkui Justui Paleckiui, alias 
Dovydaitis (Prano sūnus)) 19481 Justui Palemonui. Korsakas var-, - 
pasirodė su romanu “Po aud.-! gu ar tiksliai bus pasielgęs, po
ros”, kuriame iškėlė pramonės (kario metais grįždamas į litera- 
darbininkų buitį, gydant karo j turos mokslą, juoba, kad nauja 
žaizdas ir atstatant sugriautą i kritikų plejada, kuri jį jau visai | 
pramonę. Tą romaną autorius baigia užgožti, atrodo, ne jojo 
vėliau perdirbo ir 1953 metais jį j 
paskelbė naujų vardu: “Didieji 
įvykiai Naujamiestyje”. Aktua
lias “socialistinės statybos” te
mas pajudina Halina Korsakienė 
apsakymų rikinyje “Gimtajame 
mieste” (1949) ir ypač apysa
koje iš gydytojų buities “Gyve- 
niman išėjus” (1954). čia pami
nėti dalykai didele menine verte 
nepasižymi, tačiau jie yra labai 
būdingi bolševikinio rašto pa
vyzdžiai, pavaizduoja nuotaikas, 
kuriomis žmonės gyvena, ir įdo
mūs tuo, kad paliečia- aštrias, 

busi romaną iš Mažosios Lietu? Į dažnai, plačius atgarsius iššau- 
vos buities, kuriuo iki koktumo 
stengiasi įsiteikti partijai ir okų 
pantams. Jos romanas buvo pas
kelbtas sovietų žurnale Soviest- 
kaja Literatūra, kuris yra lei? 
džiautas bene šešioms kalboms.

Kaip jau minėjome, rašytojai

£

Gelgaudų pilis

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

JONAS AISTIS ’

OKUPUOTOSIOS LIETUVOS LITERATŪRA

DR. PAUL V. DARGIS’ 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

WacMtestar Cemmvnity klinikas 
Medicinos direktorius ' 

1938 S. Manketai Rd, Westctoeetar, 1L.

T»L: 542-2727 arte 542-2728

TEL M 34893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGO* 

3*7 103rd Shwt
Valandrw pigai nsitirim.

Rusams lengviau buvo priimti revoliuciją dėl to, 
kad ją darė rusai, kad tai buvo ir tautinis daly-- 

/ kas, o mažoms tautdms ji neša ir nutautimo, di
delės tautos įtakos baimę.

(Petkas Cvirka, Raštai, XII, 175^176)
(Tęsinys)

Iš senesniosios, kartos rašyto- 
jų nuo pat antrosios bolševiki-i 
nės okupacijos pradžios pradėjo 
reikštis Antanas Vienuolis-Žu- 
kauskas. Jis parašė du stambeš 
niu kūriniu: “Išdukterę” (1946) 
ir “Puodžiunkiemis” 1952. Auj 
torius yra atidavęs svetimiem^ 
ir saviems viešpačiams savo są|

ti ir Jieva Simonaitytė, paskel-

išauklėtą, o iš jojo būtų išėjęs vi
sai neblogas bolševikinis eiliuo
tojas,

Iš Rusijos vyresnieji parsive
žė visą poetų kartą, išsiauklėju- 
sią “raudonosios armijos eilė
se”. Valeriją Valsiūnienę, Eduar
dą Mieželaitį, Vladą Mozūriūnų, 
Vacį Reimeiį, kurie, reikią pri
pažinti, išaugo ir šiandien jau 
duoda toną. Iš jųjų visų talen
tingiausias Eduardas Mieželaitis. Į 
Jame justi iki šių laikų labai žy-j 
mi Bernardo Brazdžionio įtaka. 
Kiti taip sau ir net silpnesni.

(Bus daugiau)

žinės duoklę, su ypatingu pasiį i bolševikai, kaip Jonas Šimkus, 
•__ i- j______~________ _____ __OR. FRANK PTiKCKAS bėgimu juodindamas nepriklaui • rašto privengė, ir tik 1953 mef

oftombtristas
KALBA UETUVI^AI 

241> W. 71 St. T«L 737-514? 
Tikrina akta. Pritaiko akiniua 

“contact lenaea”*
VaL ani cusitarimą. Uždaryta tret

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vai vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos teleL: 448-5545

somybės laikus, tačiau jis vig tais išėjo jojo apsakymų rinki

kiančius problemas, bet, kaf jos 
nustoja.aktualumo, veikalai pa
tys eina į užmarštį.

Bet drauge auga ir naujos jė
gos. Beveik visi jaunieji ateina 
iš pionierių ir kopi jaunimo’ gre
tų. Partinėmis doktrinomis ap
sišarvavę, bet vis dėlto jauni, 
-pilni entuziazmo ir drąsos. Ta
čiau bolševikinis gyvenimas ir 
jaunimui bematant ragus nu
laužia. Iš tikrųjų, jaunimas yra 
visiškai pasimetęs. Savarankiš
kumas labai apribotas. Visi ge
resni autoriai iki paskutinių lai
kų apšmeižti Įr inęįeksuoti. Dėl 
to ir jaunimo kūrinėliuose sutin-

dėl to yra pasilikęs rašytojo if nys. Tą pat galima pasakyti if 
literatūros lygyje. Be to, pasku.- '• apie kadaise prolifišką J.oną 
tiniaisiais savo gyvenimo metaifi Marcinkevičių ir net Antaną) 
parašė visą eilę jaunystės atsiį-h kuris persimetė į eilės ir kėlioj 
minimų, kurių literatūrinė verį- nių įspūdžius, ir tik šių metiį 
tė taip pat negali kelti abejonių, 'paskutiniame “Pergalės” -žirniai 
Tam tikra prasme Vienuoliui Ic pradėta skelbti jojo romanai 
tautos nelaimė naudon išėjo, neg _
jis turėjo atsikratyti “viešnių ig nieko, ypač gero, negalima pasą! bet paprastas nenusiyokimas

K- > .Yi . -- - .i t— -■ . . . - -

Gimimo diena”, apie kurį dąĮ karna drąsa nėra tikra drąsa.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI |R CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTIRŲ lipte.
Oflsaa 245? WRIT Fr«3«T 

Tol. PR 8-1223 ' •

šiaurės” temų ir grįžti vėl į tą 
buitį, iš kurios jaunystėje būvį) 
nupinta “paskenduolė” ir kilį 
jo kūriniai. Prieš Vienuolį 
blanksta visa ir niekas, man
ding, jam neprilygsta.
Iš neutraliųjų reikėtų paminė

ti B. Sruogos kacetiniai atsimi
nimai, paskelbti, dešimčiai me
tų praslinkus, po jo mirties; ir 
Mykolaitis-Putinas, paskelbęs 
romano apie 63 metų sukilimą

OFISO VAU: Finu intniL tnčiia.| pirmąją dalį. Čia tektų paminė-
i

QAg*l tarimu

Turkey For Dinner
- by Martha Logan-----

kyli. Iš tosios grupės tikrai išj I padėtyje. Taip,’ sakysime, praei- 
siskiria Juozas Baltušis. Tai tik-Į tais metais viėnas jaunuolis pa
ras talentas, nors jam stinga liį j skelbė, labai nevykusią noveliu- 
teratūrinės kultūros, bet pasaį (kę “Padaigos Mirtį”. Jo's turinys 
kojimas gaivalingas ir gyvas) | toks: komūnisto-girtuoklio įskųs 
Jis retkarčiais skelbęs" prozos ’ ti nekaltai žmonės grįžta iš Si- 
dalykėlius, bet daugiau dėme-!biro, ir jis, Padaiga, bijodamas 
šio skyręs teatro pjesėms- Per-1 jų keršto, nusižudo. Kritika bal
nai paskelbė sudurstytą apsa?; šiai dalykėlį puolė, bet ne dėl to, 
kymėlių knygą, pavadinta “Pąr' kad silpnai parašytas, o dėl to, 
duotosiomis vasaromis”, kurį kad nutolo nuo socialistinio' rea- 
reikia laikyti nemažu laimėji- lizino normų ir palietė opią, 
mu. Būdinga yra tai, kad šios nors nepramanytą temą. Aišku,

i kad kritika jauną autorių pražu- 
' j dė. Jis arba nustos visai rašęs,

! arba rašys taip, kaip Mykolas 
Sluckis, pagal partijos pakištą

i temą; toks rašymas lygus savi- 
; : žudybei.

j Proza ir bene bus pats sunkiau- Į 
• sias rašymas bolševikinėje tvar-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
VILTIS (Hope), tautinių šo

kių ir tautodailės bei tautosakos 
žurnalas, vasaros numeris. Jo 
viršelį puošia vienos Lietuvių 

(Tautinių šokių šventės nuotrau
ka - siu v pagnn8inėrniS' ’ žiniomis 
apie šių metu šventę. Aleksand
ra Sagienė rašo apie Urugvajaus 
“Ąžuolyno” ir Argentinos “žibu
čių” gastroles Amerikoje ir Ka
nadoje. žurnale yra keletas nuo
traukų iš lietuvių veiklos. Taip 
pat rašoma apie kitų tautų tau-s 
tinius šokius ir orięntalinius vai-1 
giųs. Žurnale yra skelbimų bei- 
pranešimų apie įvairių grupių 
veiklą ir išvykas. Redaktorius ir 
leidėjas yra ilgametis tautinių- 
šokių darbuotojas ir jų pradi
ninkas Vytautas F. Beliajus. šio 
numerio kaina $1.50, metinė 
prenumerata $-7. Adresas: Viltis, 
P. O. Box 1226, Denver, CO 
80201.

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDmONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AMfiULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVE. TeL: YAid« 7-3401

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

Telef. 476-2345

Chic*gos 

lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

— Komentatorius Dan Rather 
užims Walter Cronkite vietą, 
kai pastarasis išeis pensijon.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

J BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UL TeL: OLympic 2-1003

28M Weef 4trd SL Cblcaoe. IfL 44429

P ŠILEIKIS, O. P.
X^THOPEDAS-PBOTEZISTAf 

, Aparatai - Protexai. Med. ban 
į . taiaL Speciali pcfataa kotam 
» (Arch Support*) ir t t

i -

Mielai GERTRŪDAI MARTINKiENEI ir šeimos nariams,

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Hina apdraudė 

ŽEMA KAINA

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

Lietuvi y Žagarės klubo pusmetinis 
^narių spsirinkimas įvyks sekmadienį,

Įėję, 4500 S. Talman Avė. Nariai pra
šomi atsilankyti. Yra svarbių reikalų 
aptarti. Primenama, kad jau laikas 
užsimokėti nario duokles. Bus ir vai-

I sės. Rožė Didžgalvis, rast.

koje. Sunkiausia prisitaikinti, birželio 22 d., 1 vai. popiet Anelės sa- 
sunkiausia įtikti. Dėl to proza

' yra ir labiausiai nusususi.
į Karo metu poezija iškilo pir- 
mojon vieton. Iškilo ji ne <lėl pa- j 
kilios poetinės nuotaikos ir ne j

Vida poetiniu lalantį apsto, bet S3* K
dėl grynai pasaliniu priežasčių. 2 vai. popiet Anelėsf salėje, 4500 S. 
Viena pagrindinių priežasčių lik- Ta"“"‘ Nari,i “JįJ“

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1.38 -1139

MOVING

U >elriv eHtumy.
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 874-1882 erte 8764494

For dinner sometime soon, prepare a frozen Butler Basted 
s Swift’s Premhim Turkey Roast with Giblet Gravy as directed 

on the package. Serve it with Apple-raisin Stuffing and garnish 
the turkey platter with spicy apple tings.

To make the rings, core 6 small red-skinned apples and «1ic* 
into 12 half inch slices, saving the tops and bottoms for the 
Apple-raisin Stuffing. Brush slices with ieraon juice and place 
in a shallow baking dish. Combine the £rat*d peel Irom one 
lemon and the juice from half a lemon, 1/2 frup water, 1/4 
cup each granulated and brown sugars, L/4 teaspoon cinnamoiu 
and 1/8 teaspoon each ground cloves and nutmeg, bring to a 
boil and simmer about 10 minutes. Pour over apple 
Bake with the roast in a 37^5°F. oven 20 to 25 minutes. Cu£ 
rings in halves and arrange around roast with sprigs of parsley.

Apple-riisin Stuffing .. . ]
Yield: 4 savings (4 cups*

1 egg, beaten
1 teaspoon grated errangft 

peel
Juice from grated 

orange plus water 
to make I cup 
liquid

3 čup< reasoned dry 
bread cubes for 
stuffing

cup diced red apph 
(unpared)

cup raisins
tablespoons melted 

butter

1/2
3

Place bread cubes in largd mixing bowl. Combine remain!** 
ingredients and add to bread cubes. Toss to combine. Plac® 
mixture in a 1 quart casserole, rubbed with butter. Bak* 
wncovered with xoaat in a 375°F. oven for about 30 minutes.

/•

i

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

jos motinai HELEN KĘMNER 
Vokietijoje mirus,

liūdesio valandose reiškia giliausią užuojautą

SOFIJA ir VYTAUTAS RIPSKIAI

ALEKSANDRA ir JONAS SAMAIČIAI

KAZYS ir VLADAS SKRIPKVS

JONAS MERŽVTNSKAS

II— I nr........

RADIJO IKIMOt VALANDOS

Lhtuviy kalba: kasdien nuo pir
madieniu Ud penktadienio 41)0 
4:30 vaL vale šeštadieniais ri

Vedėja Aldona CUukui

Teleki HBnMc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60619

k W"' - ...U,, . ,.LL ......  .

Programai vadifa

_KAZt BRAZD2IONYT8

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

Visos laidos ii W0PA stoties, 
banga 1400 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties U10— AM banga.

2646 W. 71*t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

j — Naujienos, Chicago, įll, Jhursdav, June 19, IVbU



CICERO
Birželio 15 d. Cięeroje buvo Balčiūnienė

paminėta Sovietų Rusijos daro- repeticijas vesdavo kas šešta- 
mas lietuvių tautos naikinimas, dienį iš Kenoshos ir padėkoti 
Pamaldas už nukankintus ir žum šeimininkėms, kurios, Irenai 
vusius už Lietuvos laisvę atlai- Pranskevičienei vadovaujant, pa 
kė kun. Rutkauskas, kurs paša-; j ruošė užkandžius, Alfonsui Gai- 
kė gražų, tai dienai pritaikyt^ 
pamokslą. Pamaldos baigtos Liet 
tuvos himnu. Vargonavo muzi-j 
kas Antanas Skridulis. Pamal
dose dalyvavo Amerikos kare 
veteranų 9115 posto vyrai ir mo
terų pagelbinis vienetas, Cicere 
Jūrų šauliai, tautinių šokių gru
pė “Ratelis” su vėliavomis. Baž-i 
nyčia buvo pilna žmonių.

■ ’ Suėjus į parapijos salę, minė-' 
jimą pradėjo ALTo Cicero sky
riaus pirmininkas dr- Petras At
kočiūnas. Vėliavoms vadovavo! 
VFW posto pareigūnas John-i 
son. JAV ir Lietuvos himnus su
giedojo solistė Aldona Buntinai- 
tė, akompanuojant muzikei Li-il 
lijai Šleiterytei. Invokaciją su-ij 
kalbėjo kun. Rutkauskas. SolisJ 
tė Bantinaitė pagiedojo Dieve,j 
Tėve gailestingas (Valterio Ba- J 
naičio). i

Jautriai ir turiningai kalbėjo) 
dr. Jonas Adomavičius, kurs) 
tarp kitko nusistebėjo tais tė-! 
vais, kurie vaikus siunčia į ko
munistines stovyklas ar Vilniaus 
universitetą, lyg čia nebūtų jau
nimui stovyklų ar lituanistikos 

.paskaitų universitetuose. Pas
kaita buvo palydėta karštais plo-

Solistė Buntinaitė padainavo 
A. Vanagaičio Nuliūdo kapai. 
Vydūno Amžius po amžių ir 
Čerienės. O, Tėvyne manoji. 
Nors susirinkusieji labai ilgai ir 
karštai plojo, bet solistė daugiau 
padainuoti prižadėjo kitą kartą.

Tautinių šokių vaikų grupė 
“Ratelis’’, vadovaujamas Sofijos 
Palionienės, pašoko Vaikų dy- 
vai, Šeinis ir Noriu miego. Prieš 
šokant, išėję du šokėjai padek
lamavo mokytojos Palionienės 
sukurta eilėrašti: 
Mes šokam tik dėl laisvos Lie- 
} tuvos, 
Birželio mėnesį pavergtos Tau

tos.
Mes jungiamės į skausmą jos. 
Ryštingai kovot dėl laisvės jos.

Solistė Buntinaitė, muzikė 
Šleiterytė ir mokytoja Palionie
nė buvo apdovanotos gėlėmis. 

. Rezoliuciją paskaitė inž. Sta
sys Dubauskas, kuri buvo vien
balsiai priimta.

Garbė mūsų jaunosioms me- 
nininkėms-solistei Aldonai Bun 
tinaitei, muzikei Lilijai šleitery 
tei ir mokytojai Palionienei, ku
rios atsisakė bet kokio honora
ro- Tenka pastebėti, kad ponia

ir gausingo minėjimo.
Stepas Paulauskas

liui, kurs, kad ir sirgdamas, iš
rašė plakatus, ir visiems prisidė- 
jusiemg, prie .taip gražiai pavy
kusio

EB

savo 3 vaikelius į

“Vytis” su tautinių šokių pro- z 
, grama jau yra dalyvavę Detroi-!

—Adomas Kabašinskas, Cleve
land, Ohio, Lietuvos kariuome
nės kūrėjas-savanoris, gerai su
prasdamas spaudos reikšmę ir 
laikydamas ją ginklu kovoje už 
Lietuvos laisvę, 1974 m. paau
kojo Naujienoms $400, taip pat 
stambesnėmis aukomis parėmė 
ir kitus laikraščius. Jis yra pa
skelbtas Naujienų garbės skai
tytoju, tačiau kiekvienais me-, 
tais be raginimo atsiunčia 
nę prenumeratą. Dėkui už 
už $10 auką.

— Antanas Diskenas, May- žiaus. Nuliūdę liko žmona Bronė, 
wood, N.J., išėjo pensijon ir trys dukterys su šeimomis ir ki- 
planuoja apsigyventi Floridoje. tj giminės. Palaidotas birželio 
Dėkui jam už ankstyvą prenu- jg d. Holy Sepulchre kapinėse, 
meratos pratęsimą ir už $5 auką. į.

— Dėkui Aleksui Žakui iš 
Clearing apylinkės už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
ta proga atsiųstą penkinę. Taip 
pat dėkui Čikagos pietvakarių 
tautietei už platinimo vajaus ir 
Naujienų palaikymą. Ji jas 
sisakė trečdaliui metų, bet 
vardės prašė neskelbti.

r — LKVS Ramovės Centro
— Ponia Marija Tarulis, Do- valdybon išrinkti: A. Jonaitis, 

verport, Iowa, pratęsdama be j Malskis, V. Stonkus, J. Kazė-' 
raginimo prenumeratą, atsiuntė 
S10 auką. Dėkui už ją ir už pra- 
nešimą apie Naujienų netvar- misijon' išrinkti:’ A. Korsakas, 
kingą pristatymą paštu. ; r Gaižutis ir V. čyvas — visi

— Onos vasaros vaikų aikštelė iš Klevelando.
Marquette Parke pradės savo —R. Sriubiškis pakviestas To- 
darbą nuo birželio 23 dienos nuo ronto Lietuviu Namu vedėju. 
10 vai. ryto iki 2 vai. popiet. Te- Buhaltere dirba Aldona Dargy- 
vai prašomi su vaikais ir anų- tė-Biškevičienė. Taip pat dirba 
kais dalyvauti. Aikštelei vado- R Grigaliūnaitė, A. Skilandžiū- 
zauja lietuvė mokytoja su pade- nienė ir K Daunys, 
jėjomis. I

! . — juiuxs r
— Vinco Krėvės lituanistinę lio išrinktas 

mokyklą Filadelfijdje baigė: Jo- Lietuvos' 
landa Česonytė, Marytė Jacono, ' 
3ima Pliuškonytė, Birutė Šni- 
paitė ir Lydija Zerr. Mokyklos • 
vedėjas yra dr. Stasys Rudys. I

— A.a. Tomas čiunka, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas sava-

meti
lai ir 

noris, Warren, Mich., mirė bir-
’ želio 15 d., sulaukęs 82 metų am-

te, itockforde ir Urbanoje. Tai 
gražus jaunimo reiškimasis kil
niose šaulių sąjungos eilėse.

P. Venclova . *
— Lietuvių Tauragės klubo 

pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks šių metų birželio 28 dieną 
5 vai. popiet šaulių namuose, 
2117 W. 43^d St. SusiriMęimas 
įvyks, ■' nežiūrint atsilankiusių 
narių skaičiaus. lį) sustinkime 
bus vaišės. * (Pr.)

— BALFo gegužinė rengiama 
ateinantį sekmadienį, birželic 
22 d., 12 vai. Jonynų, sodyboje, 
Chesterton, Inį. Ą. Stelmoko 
muzika, laimės šulinys ir kt. 
Norintieji važiuoti specialiais 
autobusais registruojasi pas: dr. 
Br. Mo'tušįįįųę 656-6155, F. Se- 
reičiką YA 7-0619, VI. Navicką 
523-9354,/Balfo centre 778-7582. 
Kelionės kaina $5.00. Gegužinė 
įvyks ir blogam orui esant — 
yra salės. Visi dalyvaukime — 
paremkime Balfą. Kviečia

Balfo Chicagos apskrities 
"7 ir skyrių valdybos

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday

Nsm«l, 2«m4 — Pardavimui 
UAL ESTATE FDR SALE

w Namtl, 2wni—• Perda rimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUĮOSlMčiAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAIL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas .

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 74741

• th*

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYAAAS

• N0TAR1ATAS • VERTIMAI.

VISV RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
■ INCOME TAX SERVICE

6529 iSo. Kedzie Ave. 778-2233
--- - - - ; "h

H 
'

• LIETUVIŠKAS RESnnORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras Ijiznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGAIX>W Brighton 
Parke, 15 metų. Reiki a skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS RT.AI.TY

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai <r sąžiningai, i 
KLAUDIJUS PUMPUTIS . 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

bendrovės pirmininku, Leonas; 11 to 5 no appointment neccs- 
Nonaiša-Girinis ir Jonas Paške-- sary. ELINOR. JAKŠTO, 17 N. 
vičius — vicepirm., Petras Kle-g STATE St., Rm. 1717. Mes'kal 
zas — ižd., Augustinas Mylė —Ibame lietuviškai. 782-3777 oi 
sek., Pranas Paukštaitis, Juozas* 925-8392. Professional Męmbei 
Šiaučiulis ir Antanas. Žiūkas — kmerican Federation of Astro 
nariais.

D Ė M E S. i O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

. k ' . Kreiptis: >. .. - -;

dgers. (Pr.)— John P. Dolan, Des Moines, 
Iowa, filologijos ir kalbų dėsty
tojas, Draugo pranešimu, yra 
neblogai pramokęs lietuviu kai-1 tė, Tomas Jaugelis” Kristina Ki-

birkštytė, Linas Knystautaš, 
Audra Lapinaitė, Krista Ottaitė, 
Danys Pięčaitis, / Silvija Vaza- 
linskaitė ir Aleksandra žemai-

bą, nes yra vedęs lietuvaitę Plae- 
kauskaitę. Jam nereikėjo va
žiuoti | tiltininkų ir bendruome- 
nininkų propaguojamus lituanis- 

Pa‘;tinius kursus Vilniuje.
LKVS Ramovės Centro

už-

r

-— Mont reali o lituanistinę mo
kyklą baigė: Marija Ado'niony-

— Dr. Bronė Motušienė į Bal
to veiklą įsijungė nuo pirmųjų 

• į JAV atvykimo dienų. Ji taip
nas, V. Jokūbaitis, V. Knystau-į paį mokytojavo lituanistinėje 
tas ir J. Virbalis. Kontrolės ko-' -mokykloje, buvo Balfo apskri

ties valdyboje ir veikė BendniOr

tė-Biškevičienė. Taip pat dirba

.— Jonas Petrulis iš Montrea- 
—> “Nepriklausomos 
savaitraščio Spaudos

NOVELES
Nof ary Put lie : 

Insurance, Income Tax
4645 So. ASHLAND AVE. 

523-8775 :

Hamiltono Lietuvių Pensinin 
kų klubas skelbia konkursą no 
velėi parašyti. ;-

Konkursd sąlygos:
1) Novelei tema iš 

pensininkų gyvenimo.
i Vr-

2) Rašinys turi būti gautas iki 
š. m. rugsėjo 15 dienos. '

3) Kūrinėlis turi būti origina-

' V t

2951 West 63rd Street
• ■ * -C

Tel. 436-7878 arba 839-5568

lietuviv&

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION ?
7152 So. Kedzie Avenue ~ 

Tel. 776-8505 ' ”.. f .

menėje. Br. Motušienė vadovauk |lu®’ pasirašytas sląpyvardžiu h 
ja Cicero Balfor 
gistruoja norinčius
vykti į Balfo rengiamą gegužinį 
birželio 22 diena. ' ij

'' ' ' ” I

— Vytauto Didžiojo šauli^ 
rinktinės tautinių šokių rateli^ 
“Vytis” yra pakviestas Auroroje 
dalyvauti Liepos Ketvirtosios iš|į 
kilmėse. Dalyvaus eisenoje if i 
atliks tautinių šokių programą? j

skyriui ir Pr*e j° pridėta atskirame užkli. 
autobusū^'uotame vo^e autoriaus tikroj-

pavardė ir pilnas adresas. '^
4) Už geriausią novelę skiria

ma autoriui $100.
5) Vertinimo komisija bus su

daryta vėliau.
Rašinius siųsti adresu:r/HI 

Pensininkų - klubas, P. O/ .'Bo? 
1046, Hamilton, Ont., Canada 
L8N 3R4.

NEIGHBORHOOD
REALTYG9OIP ’ -- US.A?

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

įuomoti ar apdraustai savo nuo* 
■avybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą. ; .

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tek 767-0600
Independently owned and ciperated

A. TVER AS 
Laikrodžiai Ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublk 71941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-5980

MARIJA NORI sTa

2663 Weit 69th St, Chlcatf>, BL $0629 • TeL WA 5 2787 
Didellz paxlrinkimxi geros rūžies įvairių prekijj.

MAISTAS IS EUROPOS SAND1LTŲ

3ĮK1ĮM1

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE | 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or- S 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. 6
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie- tuos 5 

• darbus dirba. __ ____ _______ - g
SLA—išmokėjo daugiau, kaip AŠTUONIS *MTLil8NU^>doieriU J 

apdraudę savo nariams. '' Everyone has chain fever and we’ve 
got the selection and prices to prove it

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

in 14k gold
40% off

.-a--;

14k Gold Charms — 30% off

14k Gold Earings — 30% off

14k & 18k Religious Medals — 30% off

HAIL Beauty Supply, Ine.
3221W 63rd St Wssw——

Gosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Z501 W. 69th SL, Chicago, HL $0629. — TeL W A 5-2737

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, i 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki 310,000.

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

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
| savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
Tol. (212) 563-2218

ATOSTOGAUTOJAI!
Siūlome vasarą praleisti sau

lėtoje Floridoje, gražioje Trea 
sure Island Efficiency, vienas ai 
du miegamieji, virtuvės, voniot 
ar dušas, su baldais ir kitais pa 
togumais, šildymo-šaldymo sis. 
tema, spalvota televizija kiek 
viename bute. Galima išnuomot 
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 
dėlė aikšte automobiliams pa 
statyti

Dėl informacijos ar rezervaci
jos rašyti ar skambinti: EI Re; 
— El Nor Efficiency Apartment 
240 lt)8tr Avė’.,’ Treasure Island 
Florida 33706. Telefonas: (813) 
363-9832 ar (813) 367-2177.

Kalbame" lietuviškai, prašyti 
Rasa-Terry.

— Europos kariuomenės vada’ 
buvo nepatenkinti JAV karine 
vadovybe, neapsaugojusia Euro 
pos. Britai pakeitė savo nuomo 
nę apie amerikiečius, užsakyda 
mi 160 raketų vien Londonu, 
ginti. <

— Praeitą pirmadienį Irane 
valdžia sušaudė 11 nusikaltėlių 
mėgusių alkoholį. Jų tarpe buve 
vienas pulkininkas, 

I

SAVININKAS parduoda 6 butų 
nūrinį namą Bridgeporte. šildy- 
nas radiatoriais. Geros pajamos. 
<aina prieinama- Prie 32-ros ir 
Vlorqan. Skambinti 778-4690

Notary Public .
INCOME TAX SERVICE * 

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

šymai ir kitokį blankai.

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

HOMEOWNERS POLICY

1HILD CARE. Weekdays 7:45 to 5:30 
’.M. Close to Cook County Hospital 
’rofessional couple. Call weekdays 
ifter 6 P.M-, weekends all time.

421-3669

RENTING IN GENERAL
Nuomos

•1ARQUETTE PARK 3 room dormer 
.partment for rent with stove, refri
gerator & carpeting for one person 
>nly, no pets. Rent $165 with 2 months 
ecurity deposit.

Cali after 5 P.M. 767-3278

r

Juozo Šmotelio

ATSIMINIMŲ

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

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

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

Knygos kaina — 5 doleriaL

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUŠ PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

60642, - 424-3654
* . *______ ______ ____________ r

F. Zapolis, Agent 
J2O8/: W. 95th Si

State Farm f»re and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas ,
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

DENTURE WEARERS

advancement ®

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one application holds 
comfortably up to 4 days

_ liT f“^1*1*8* <hiw » iu. DHiniif' jga! įfe JjH
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