
<S*«

NEW YORK, N.Y. — Pi rm a-
„ , “g , . Idienio nakti New Yorko miesto 
Kok Sung kaimus, . • r» i as centre, pne Park Avenue ir

ka-

Už NARKOTIKUS AREŠ
TUOTA PUSĖ DIVIZIJOS

TUŠČIOS KALBOS APIE 
SUIMTUS AMERIKIEČIUS

GAISRAS NEW YORKO 
DANGORAIŽYJE

Dr. Kazys Šidlaūskas, ALTos pirmininkas, New Yorke 
_^Lvąžjavusiems veiksniams paskaitė turiningą paskaitą 

^įų^ęų.ošiamą Madrido konferenciją, šiandien spausdi-
7 name tos paskaitas pradžią.

administravimo j jos šokėjai pašoko prezidentui 
| Carteriui linksmus tautinius šo- 

Prezidentas Carteris buvo nu-;kius. Netrukus pats prezidentas 
lydėtas prie prez. J. Broz — Tito ( Carteris nuėjo prisijungti prie 

esančio's Belgrado prie-1 šokančiųjų minios ir šoko su

Prezidentas Carteris buvo nu-
Viduriniai Rytai ir šiaurės vežtas į prezidentūrą, kur tnim- 

Afrika. Karas narkotikams bu- pai aptarė su nauju Jugoslavi- 
vo paskelbtas 1978 metais.
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AMERIKOS LIET. TARYBOS PAŽIŪROS 
A DĖL MADRIDO KONFERENCIJOS

(Dr. K. Šidlausko pranešimas Lietuvos laisvinimo veiksnių kon
ferencijoje New Yorke š.m. birželio mėn. 21 d.)

i šios: veiksnių konferencijos valstybės yra jėga okupuotos ir 
tikslas, kaip skelbia VLIKo kvie
timas, turėtų būti pastangos “iš
nagrinėti ir pasiruošti suderin
tam lietuvių tautos reikalų at- 
stovąvimui ir pristatymui”-Mad
rido konferencijoje, į kurią šį 
vėlyvą rudenį turi susirinkti Hel
sinkio Aktą pasirašiusių valsty
bių delegacijos jau antrą kartą 
tikrinti to Akto nuostatų vyk
dymą. «’-••- • i
■ > Ruošiantis r tokiam svarbiam 
žingsniui, mums . derėtų įnešti 
brill trumpą žvilgsiu į praeitį, 
kad būtų galima įsitikinti, jog 
mūsų pasirinktas kėlias yra tei
singas: - . ’ 1 i

. Kiek Lietuvos laisvės byla lie
čia, JĄV-bes,. t.ai- mes niekuomet 
neturime užmiršti 1940 m. lie
pos mėn. 23 d. JAV-bių vyriau; 
sybės-deklaruotą Lietuvos ir kitų

-f: Pabaltijo - vais^daĮų užgrobimą 
pasmerkimą ir'jų neteisėtą* in
korporavimą į Sovietų Sąjungą, 
kurio nusistatymo JAV-bės .tebe- 
siląiko iki šios dienos.,

į. Kerstęno komiteto
\ rėŠcšiiaė •’>.

Anįras ./nepaprastos } svarbos 
įvykis. Lietuvos laisvinimo, byloj 

. š ia me krašte .yra b u ves JAVįfcių 
Atstovų'Rūmų' vad.ĄKerštęno 
komiteto nuodugnus Lietuvos 
okupacijos if jo's'įjungimo į So
vietų Sąjungą ištyrimas, šio At
stovų Rūmųkdrnitetd-veiklavė- 
liau buvo labai išplėsta ir pas
kui kažkaip nutrūko,, taip kad 
Visam JAV-bių Kongre'siii nete
ko imtis jokios akcijos.
' Vienok,' Kerštello komiteto 

oficialios išvados ir jo7 rekomen
dacijos JAV-bių prezidentui turi 
iki šios dienos, bent kiek reika
las liečia JAV-bių Kongresą, ne
paprastos reikšmės.

< Kaip žinoma, Kėrsteno7 komi
tetas priėjo išvados, kad Pabal
tijo valstybės yra buvnsios So
vietų Sąjungos neišprovokuotds 
agresijos aukomis, ir kad koks 
nors tvirtinimas apie jų laisvą 
įsijungimą į Sovietų Sąjungą 
esąs tik faktais nepagrįstas 
melas.

■ Malonu pastebėti, kad šis Ker- 
steno komiteto konstatavimas 
vėliau JAV-bių Kongreso buvo 
priimtas kaip viso Kongresd iš
vada, nes paskutinėse JAV Kon- 

1 grėsočrezoliucijose apie Helsin
kio Akto interpretaciją ir vėliau 
apie Madrido konferenciją tie
siog pasakyta, kad .JAV-bių 
Kongresas randa, jog Pabaltijo

nelegaliai įjungtos į Sovietų Są
jungą, todėl JAV-bių Kongresas 
skatina prezidentą iškelti jų lais
vės bylą Madride susirenkančioj 
Helsinkio Akto signatarų konfe
rencijoje.

2. Jungtinės Tautos
Visą laiką mūsų viltys. Lietu-j 

vos laisvinimo byloje buvo nu-Į 
krypusios ir į Jungtines Tautas.; 
Amerikos Lietuvių Taryba buvo j 
gana skeptiška dėl Jungtinių 
Tautų, kuriose nuo pat pradžios 
labai laisvai švaistėsi Sovietų 
Sąjunga. • ; .. :

Nežiūrint to, dalis ALTos įky
rių žmo'nių parėmė; tą tuomet 
Kalifornijoje veikusio Rezoliu
cijų komiteto projektą ir JAV, 
Kongresas priėmė žinomą 416 
rezoliuciją, skatinančią JAV pre
zidentą propaguoti _ Pabaltijo. 
valstvbių laisvės' .reikalą tiek 
Jungtinėse Tautose, tiek ir ki
tuose tarptautiniuose forumuo
se. Atrodo', kad Valstybės depar
tamentas nesutiko, kad Pabal
tijo valstybių nepriklausomybės 
klausimą .prezidentas ska- 
tinai^s'Ti^ąg^perduoB.-^Sjįąti 
Jun^mems/Tąiggnis.

Gaįą,,kąd sio^'r^eĮiucijt^jp  ̂
sėko^ė'ir^ ne tikką^ir- 
dėj ornė’įŽĮ^eLfekivdsjąisyė<i)y- 
los kėlimą įe tikj^urigti^ Tau
tu, bet ir jų padalinu,susirinki- 
muose. £' (Bų$< daugiau)

NETIKI SOVIETŲ - , 
' P^ĄI>AIS

VĖNECIJA; Italija. — Sovie
tams paskelbus apiėįdaliną Rau
donosios armijos atšaukimą iš 
Afganistano, prez. Carteris pa
reiškė tuo abejojimą ir sakė, 
kad mažiau kaip 10% atšauki
mas nieko nereiškia, žinant, kad 
Afganistane yra 85,000 okupaci
nės kariuomenės, kurios daugu
ma yra užangažuota kovoti su 
partizanais ir stiprinti preziden
to Babrak Karmalo režimą. 
Skeptiškai sutiko žinią ir kiti 
Vakarų valstybių vadai.

Sovietų žinių agentūra pirma
dienį paskelbė, kad jau atšau
kiama 10,000 karių ir 108 šar
vuočiai. Prez. Leonidas Brežne
vas pažymėjo, kad iš Afganis
tano atšaukiama viena divizija. 
Joje gali būti 7,000-14,000 karių.

Valstybės departamento’ žinio
mis', pastarosiomis dienomis So
vietų okupaciniai daliniai buvo 
sustiprinti naujai atsiųstais 
reiviais.

The First ana Greatest 
Lithuanian Daily in America

BELGRADO VADAI
M. BEGINĄS KELIASI 
Į RYTŲ JERUZALĘ

JERUZALĖ;, Izraelis. — Pir
madieni . Izraelio, premjeras Me
nachem , Begin įsakė premjero 
ofisą pęrkelli į. Rytų Jeruzalę. 
Jis žino', kad šis ofiso perkeli-s 
inąs į Rytų Jeruzalę nepatiks- 
JAV ir Jordanijai^ be t jis -tokių Naujas Jugoslavijos prezidentas 
protestų laukia. ■ i ir vyriausybė labai nuoširdžiai

Beginąs nori, kad Jeęuzailė ne- sutiko' atskridus} JAV preziden- 
būtų grąžinta Jordanijai, tuo* tą J. Carierį.
tarpu Jordanijos karalius ič ara-j — Paskutinėje prez. Tito ke
bai nori-, kad Jeruzalė nepriklau-* lionėje į Washingtona mudu su- 
sytų nuo Izraelio. .Todėl aiškiai! tarėm, kad sekantį kartą mudu 
matosi; kad Bėgine manevras Į susitiksim Belgrade, — pareiš- 
■sieks užtikrinti Jeruzalę izraeli
tams, kad ten įsitaisius,' vyriau
sybei, arabam nebūtų galima 
miesto nuo Izraelio atplėšti.

PREZIDENTAS SU PATARĖJAIS 
IŠSKRIDO I MADRIDĄ 

i.

PRIŽADĖJO JUGOSLAVAMS EKONOMINĖ 
PARAMĄ, DIDINS PREKYBĄ

BELGRADAS, Jugoslavija. — —=
— Respublikonų vadas Sena

te Howard H. Baker Jr. pirma
dienį pareiškė, kad jis nesiekia 
viceprezidento vietos ateinan
čiuose rinkimuose. Jo nuomone, 
rimčiausiu kandidatu šiai vietai 
yra George Bush.

kė iš lėktuvo išėjęs prezidentas' — Pietų Afrikos premjeras 
Carteris, — bet prezidentas Tito J Pieter W. Botha pareiškė, kad 
jau iškeliavo... Pirmiausia aš.valdžia panaudos visą jėgą nu
neriu padėti gėlių vainiką ant < malšinti studentų bei mokinių 

Taip pat čia matosi taktinis Be-• garsaus Jūsų prezidento Tito'maištus.
gino' ėjimas, reikalingas nura-i kapo... I ■ . . — ------=_.------ * ■ -
minimui.kai kurių savo partijos|
karingų narių. Kai Jordanijos . a- nepagerbes mirusio!goslavija ir ateityje gins krašto 
karalius pareiškė, kad bus griau-- ' ’ -- • • ..........
narni David stovyklos nutarimai, 
tai Beginąs nutarė persikelti j 
Rvtu Jeruzale. David stovyklos 
nutarimai, jam tiek teberūpi, 
kiek jis gali padidinti Izraelio; į 

Beginąs nesutiks’
trauktis iš Jordanijos žemių, jei 
nebus priverstas tai daryti.

— Vienas kitas man ismetinė-j jugoslavams paramos, jeigu Ju-

Jūsų prezidento, neatvykdamas;nepriklausomybę ir nesileis įjun- 
į jo laidotuves... Tokios min
ties neturėjau. Man rūpėjo išsi-

i kalbėti su Jugo’slavijos vyriau- buvo suruoštas didelis banketas, 
j sybės nariais užsienio politikos į kuriame pagrindinę kalbą pasa- 
i klausimais. Aš žinojau, kad tuo-įkė naujas Jugoslavijos preziden- 
jari 'po praideato .mirties Jūs tas, užsienio reikalų ir krašto 
dar nebūsite svarbiausių krašto. apsaugos ministeriai. Jiems at- 
reikalų aptarę. Be to, pas Jus ■ sakė prezidentas Carteris, priža- 
tada buvo privažiavę daug už-: dėdamas teikti paramos ir siek- 
sieniečių... Man atrodė, kad su-1 Ii pastovios taikos.
sitikimas su Jugoslavijos atsa-Į Kaip prez. Tito laikais, taip ir

_.i.i I _____________ ______r'z-

giama Į Sovietų Sąjungą.
Vėliau prezidentui Carteriui

KALENDŲ RĖLIS

• Birželio 25: Fėbronija, Vili
mas? Baniūtė, Mantminas; Ar- 
vilas.

, Saulė teka 5:12, leidžiasi 8:31.

Oras tvankus, lis.'

R. REAGAN PATARĖ 
GAMINTI GINKLUS

WASHINGTON, D C. — Besi
kalbant su radijo komentato
riais, Ronald Reagan pareiškė 
savo nuomonę, kad reikėtų pa
skirti didesnę sumą tankams, 
bdmboms ir lėktuvams gaminti, 
tai rusai tuojau pradės derėtis. 
Jeigu dabar jie nenori kalbėti ir 
jėga vis labiau siekia praplėsti 
savo įtaką, tai kai Amerika su
stiprės militariškai, tai rusai tuoj 
pakeis savo nusistatymą ir su
tiks tartis, ' . . .

JWTNAM0 KAREIVIAI UŽĖMĖ
• '■ _____ _____ _____ _____

/ TREMTINIŲ STOVYKLAS TAILANDE
" * - V*

r KALTINA JUNGT. TAUTAS, KAD REPATRIACIJOS VARDU 
KAMBODIJON SIUNČIA GINKLUOTUS BANDITUS

BANGKOKAS, Tailandas. — užgniaužti. JAV komisija repat- 
Sekmadienį apie 2,000 Vietna-’ rijavd 5,436 kambodiečius. 
mo karių iš okupacinės Kambo
džos kariuomenės, remiami šar
vuočių ir artilerijos, peržengė 
Tailando sieną 30 mylių sekto-j 
riuje ir užėmė Nong Chan, Non J 
Mak Mun ir 1 
kuriuose buvo' trys Kambodijos 
tremtinių stovyklos su virš 150 
tūkstančių asmenų. Stovyklos 
buvo vienos mylios atstume nuo 
pasienio. Jas vietnamiečiai ap
šaudė kryžmine ugnimi. Kiek j 
tremtinių žuvo ir kiek buvo su
žeistų, nėra žinoma. Apie 55,000 
kambodiečių spėjo pasitraukti 
toliau nuo pasienio. Diplomatų 
pranešimu, Aranyaprathet mies
to ligoninės yra pripildytos su
žeistais Kambodijos tremtiniais, i .

Tailando kariuomenės divizi
ja, remiama šarvuočių, artileri
jos ir aviacijos, puolė įsiveržu
sius vietnamiečius, bet po visos 
dienos kautynių buvo atmušti. 
Kautynėse buvo 30 Tailando ka
rių užmušta, 150 sužeista, du pa
imti nelaisvėn ir 21 dingęs. Ži
nios gali-būti nepatikimos, nes 
Tailandą premjeras Prem Tinsu- 
lanond laiko tai paprastu pasie
nio incidentu ir daleidžia, kad 
vietnamieičai peržengė sieną 
persekiodami Khmer Rouge par- 
tiaznus.

Vietnamo kariuomenės remia
mas Kambodijos premjeras H. 
Semrin■pakaltino Jungtinių Tau
tų komisiją, kad ji repatriacijos 
vardu siunčia iš Tailando sto
vyklų j Kambodiją ginkluotus 
banditus ir pažadėjo šį dalyką

HEIDELBERG, Vakarų '^o»*Tungais pareigūnais bus daug į šiandien prezidentas Carteris 
kietija (UPI). — Armiją^ kai- į praktiškėsnis, kai Jūs būsite ap- j kartu su Jugoslavijos valdovais 
bėtojas mjr. J.olip, Ross pareis-į tarę ir pačius svarbiausius dide- rišėjo pasižiūrėti, kaip Jugoslavi- 
kė, kad Vak. VoKlėtijos įr mili-) lės .valstybės administravimo j jos šokėjai pašoko prezidentui 
tarinė policija už narkotikus reikalus 
1979 metais areštavo 8,875 ka
rius — pusę divizijos.

Kratose konfiskuota 1,395 sva- jvilos, 
rai marijuanos ir hašišo, taip J miestyje, kur ant kalniuko prie visais linksmai, 
pat nemažas kiekis heroino, iš vi- kapo buvo padėtas gyvų gėlių 
so virš G7 milijonų dolerių ver- vainikas, 
tės. Narkotiku kilmė — Turki
ja,

49-tos gatvės 42-jų aukštų dan
goraižyje kilo didelis gaisras, 
kurio metu nukentėjo 115 žmo-

• nių. Dūmai ir liepsnos prasiver
žė iš 20-ojo aukšto, o gaisriniu*

i kam pavyko apgesinti jau gero
kai įsiliepsnojusį gaisrą. Pasta
tas yra taip vadinamai gaisro 
neįveikiamas, bet 20-ame aukš
te, kur savo ofisus turi Bank of 
America bendrovė, buvo daug 
ofisams reikalingos medžiagos ir 

“'•?*, įvairių plastikinių bei polyviny- 
lio įrankių, kurie galėjo labai 
lengvai degti ir sukelti nuodin
gus dūmus.

Gaisro metu dangoraižio kam
bariuose dirbo dar nemažas raš
tinių darbininkų skaičius ir pa
stato valytojai. Jiems gaisro me
tu nebuvo tiesioginio pavojaus, 
bet ugniagesiai pasirūpino, kad 
artimuo’se kambariuose niekas 
neliktų užsidaręs, nes negalėtų 
išbėgti, jeigu gaisras būtų ir to
liau besiplėtęs.

Pirmadienio naktį dangorai
žyje gaisras tęsėsi apie 3 valan
das. 7 butams padaryta daug 
nuostolių. Suvažiavo apie 150 ug
niagesių, jie prisinešė daug gais
rui gesinti priemonių. Nukentėjo 
ir keli dangoraižio gyventojai, 
įtraukdami dūmus. Nukentėju-

TEHERANAS, Iranas. — Už
truks dar kokios keturios ar pen
kios savaitės, kol bus nutarta ar 
tuojau bus paleisti 53 amerikie
čiai, — pareiškė užsienio reikalų 
ministeris Sadeg Gotbzadė. Jis 
buvo išskridęs i Ženevą, kur ta
rėsi su musulmonų atstovais 
Afganistano reikalais. Iš Žene
vos jis užsuko į Paryžių, kur pa
reiškė apie galimybes išleisti su
imtus amerikiečius. Ret pirma 
teks išspręsti du sv; __  ___
simus — politinį ir finansinį, j

Prancūzų žurnalistai, užgirdė • 
ministerio kartojamas paleidimo! 
sąlygas, pareiškė, kad tęsiamos 
tuščios kalbos, niekuo konkre
tesniu nepagristos. Iš ministerio 
pareiškimo neaišku, kas turės 
padaryti politinį nutarimą ir 
kas sutvarkys finansinius reika
lus. Jis priminė, kad parlamente 
dabar daugumą turi mulos šiji-| 
tai, tcfdėl jų nuomonė esanti 
svarbi. Spaudos žmonės paste
bėjo, kad anksčiau mulos dau
giausia priešinosi suimtų ameri
kiečių išleidimui.

Prezidentas Carteris turėjo 
progos arčiau pažinti jugoslavus 
ii- iš jų pačių patirti pačius di
džiausius krašto' rūpesčius.

Jugoslavijos prezidentas padė
kojo už Carterio pasirinktą ke
lionės laiką. Jis pripažino, kad 
prezidento Carterio parinkta ke
lionė į Belgradą buvo vertinga, 
nes turėjo geresnę progą aptarti 
abiejų valstybių santykius ir 
praktiškus darbus.

Prezidentas Carterio gavo pro
gos pailsėti, o pirmomis ryto va
landomis iš Belgrado išskrido 
tiesiai į Madridą, kur trečiadienį 
prezidento laukia didelio darbo 
diena. Iš Madrido prezidentas

jos prezidentu Jugoslavijos sau
gumo reikalus ir amerikiečių 
pasižadėjimą padėti jugosla
vams ginti savo teritoriją, jeigu 
patys jugoslavai vieningai ginsis.

į Vėliau prezidentas Carteris 
turėjo progos pasikalbėti su Ju
goslavijos užsienio reikalų ir 
krašto apsaugos ministeriais. 
Jiedu papasakojo, kad jugosla
vai yra pasiruošę ginti Jugosla
vijos nepriklausomybę. Priminė 
apie Sovietų pastangas paveikti 
Jugoslavijos bėgamuosius reika
lus ir pažymėjo jugoslavų pusi-i planuoja skristi į Portugaliją, 
ryžimą ginti krašto suverenumą.'kur tikisi aptarti abi valstybes 

Prezidentas Carteris prižadėjo liečiančius reikalus.
arbius klau-|

siems buvo suteikia pirmoji pa
galba. Bet daugiausia nukentėjo t 
didelis skaičius ugniagesių, ku
rie turėjo dirbti tokiose sunkio
se ir neįprastose sąlygose.

Prezidentas Carteris, šeimos ir palydovų lydimas, 
antradienį praleido Belgrade, kalbėdamas su naujais 

Jugoslavijos valstybės pareigūnais.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERLMAVIČIUS

Mes vėl Chicagoje
Kas čia eina, krypuliuoja?
Kas šaligatvį matuoja 
Išilgai ir vėl skersai?
Sekretorius štai atkrypuoja
Su Bachu draugystėj buvęs, 
Žingsniais silpnais, lyg užkliuvęs, 
Lazdele šmaikščia mosuoja.

Žmones sėdint jis pamatęs, 
Jiems panosėj pamosavęs, 
Taręs garsiai ir pasakęs: 
“Sekretorius aš čia jūsų”, 
Ir nuėjęs, nukrypavęs.

Taip įkaitęs sekretorius 
Posėdin nusvirduliavo.
Bet suėjus-, susirinkus.
Jis pradėjo šaukti, rėkti, 
Rankom mosikuoti, pykti.
Posėdėlis išvaikytas, nieko tartis nepavyko.

Bet štai įvykis reikšmingas: 
Sekretorius, nors įkaitęs, 
Bet rūsin šiaip taip nuslinkęs, 
Pistoletą jis įsmeigęs, 
Taria, sako ką sutikęs: 
“F.B.I. aš agentėlis”.

Ir pamatęs moterėlę
Ūž rankos ją stumia laukan, 
Mat, medaus ji jam nevirus.
To taip troško, to taip laukė.

Bosas žiūri lyg apstulbęs, 
Žodžio jokio jis nesako, 
Laukia ,kol kas nors drąsesnis 
Sekretorių lauk išprašo.

Vainikavo sekretorius savo žygį kilmingiausiai. 
Kai gatvėje išsitiesęs, pagalbos “ligoje” laukė.

Atvažiavę pareigūnai
Saugion vieton nugabeno — 
O toliau sau tegyvena. 
Jie tik juokias, jie kikena.

Bet neilgai vėl betruko —
Sekretorius vėl pribuvo. V .
Mat, boselis, jį pamatęs,
Išskėstom rankom apglėbęs,
Sako: “Pranai, čia yr’ visko, 
Štai čia sriuba, čia štai vaisiai, 
Čia daržovės, čia ir gėlės.

Sekretoriaus gudraus būta;
Visi rūsiai visko pilni.
Per daug metų krauta rinkta — 
Vieni juokai nepriimti.

Su vežimu jis net veža,
Daug ko gero išgabena,
Nes Bacho draugystė brangi, 
Juk daiktai ir pelną neša.

Svečias

juk:*rioms svetimoms įtakoms. Juk 
dar ir dabar ne visiškai nukvė- 
šusį tautietį liaudis vadina buož
galviu, o komunistai sveiko ir 
natūralaus proto ūkininkus iš 
pavydo tiesiai pravardžiuoja 
buožėmis. »

Taigi siūlyčiau nusikratyti 
svetimos galvos ir net kurį mū
sų organizacijos ar veiksnio va-. 
dą bent jau vadinti senu ir dar 
gyvu lietuvišku žodžiu buože.

Steponas ūselis

PRIEŽASTIS
Susitinka du Amerikos gang

steriai.
— Ką tu veiki sekma-

— Eisiu į kalėjimą.
— Ką? Ar vėl įkliuvai?
— Ne. Noriu šventes pralei

sti šeimos rately.

l

• Dabar jaunimas nerespek
tuoja senesnio amžiaus, nebent 
jis yra supiltas į bonką.

• Vienas advokatas pasakė: 
“Neduok niekam patarimo, jei 
jo iš tavęs neprašo”.

• Nikelis yra taurus, nerūdy- 
j antis metalas. Amerikiečiai ir 
Amerikos lietuviai nįkeliu va
dina penkių centų monetą. Jų 
galima pamatyti bažnyčių rink
liavose ir mažų vaikų taupymo 
“bankeliuose”.

• Kai kurie žmonės yra taip 
geri, kad jie jokiam geram daly
kui netinka.

• Daugelis mūsų publicistų 
tiktų nudistų organizacijom ten 
jie būtų laimingi, matydami nuo 
gus faktus. Tačiau didžiausi nu
distų garbintojai yra uodai.

• Garsios arba žinomos eilu- _ 
tės iš Strazlelio poezijos: “Ach 
tu. Dieve, visko pilnas, kur pa
dėjai plikio vilnas?”

• Jeigu tavo bulius įkris i gaus siela, paprastai vadinama 
į šulinį, netrauk jo iš ten šabo vėliė, vienam kūnui mirus, pe-

dieną. (Luko 14:5). reina į kitą nauja? gimusio ku-

KALBOS MOKSLO 
KERTELĖ

Kaip filologuos mokslas įrodė, 
svetimų kalbų daiktavardžiai į 
lietuvių kalbą yra įsibrovę drau 
ge su iš kitų tautų skolintu daik 
tu, arba svetimas daiktas pasi
savintas drauge su jo vardu. 
Taigi nėra abejonės, kad ir da
bar vadinamoji mūsų galva yra 
skolinta iš slavų, kur ji vadina
si golova ar glova. fcį svetimumą 
liudija ir dabartinės mūsų gal
vos nelietuviškos ypatybės. An-

PasihalbĖjimas 
Maiklo 
su Tėvu

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
ŠIRVOKAS, 228 psl, kaina $2.75, gaunama Naujienose)

(Tęsinys)

čia vėl atrinko beuodegius, uodeguotus, baužius, ra
guotus, ožkabarzdžius, veršiapilvius, gauruotus; plikius, 
Su gaidžio kojom, arklio kanopom.

Daug jų sustojo. Įvairių įvairiausi susidarė daliniai, 
bet kiekvienam dalinyje buvo darnumas, vienodą riįšis.,. 
Nebeliko minios, besigrūdančios maišalinės. Pasidarė, ri
kiuotė — tiesi, lygi, ketureilė, kaip smuiko stygos. Visai 
kitas gavosi vaizdas ir įspūdis. Dabar lengva buvo ko
manduoti, patogu valdyti, kiekvieno klaidingą judesį pa
stebėti ir reikiant greitai prie kiekvieno prišokti.

Sutvarkė, surikiavo Petras ir patenkintas apžiūri-
nėjo būsimą savo armiją. Tuo metu kur buvęs, Kur ne-
buvęs prisistatė dar vienas atsilikėlis. Toks jau kreivas, 
šleivas, visai sumurkdytas velnias. Petras nustebęs su
riko: ' '

— 0 kas gi čia dabar? : .
[ Uždusdamas, gargaliuodamas, ašarotomis akimis
• atsiprašinėjo ir teisinosi Kuprius:
; — Vos ištrūkau..; vos atskubėjau čion... O kiek
'prikentėjau... kiek prisikamavau... Ai-ai-ai!
i — Na? — nekantravo Petras.

— Rudkiškių miestely gyvena viena moteris, kuri laį 
---------------- ---------------- i bai pamilo mane: kas minutę vis minėjo ir šaukė. Aš ap-

— žemaičiai turi Anapilį. Kas, sigyvenau pas ją pastoviai ir džiaugiausi daug pelnysiąs, 
tokio panašaus į krikščionių Į Vieną kartą ruošėsi ji maišyti duoną. Aš įlindau duon- 
dangų- Tokios vėlės eina į Ana-Įkepėn ir galvoju: užsaldysiu jai duoną, tai bent nuoŠir- 
pilį, arba palenda kur į palubį i j^iai paminės mane keletą kartų. Bet prakeikta boba! 
savo senuos troboje, apsigyve- Į g . <juona tuoj ėmė ir peržegnojo, tarytum

laukia kol deivė Veluona suras 
kūnelį. Gerieji žemaičiai vėlių 
neišsižada: jom pobūvį suruo
šia, palinksmina, paguodžia ir 
drauge su dievais stiprina jų 
nuotaikas. Žemaičių vėlės dėl 
savo likimo nesisieloja.

— Maiki, ką tu žinai apie žmo 
nių reinkarnaciją?

— Beveik nieko, Tėve. Esu tą 
žodį girdėjęs. Jis būk tai reiš
kia sielos perėjimą iš vieno kū
no į kitą, bet ar tikrai taip yra, 
nežinau. Indijoje reinkarnacija 
praktikuojama dažnai; ten žmo
gaus vėlė, esą, pereina net ne 
į žmogaus, bet pasitaikiusio gy
vulio Lūnai. Tik pamanyk: žmo
gaus siela pereina į karvę! In
dijoje, esą, karvė lygiai gerbia
ma, kaip žmogus!

— Teisingai pasakei; Maiki. 
Gal todėl mūsų gerbiamas me
nininkas' Valdas Vaitiekūnas sa
vo knygai antraštę davė: “Reiri- 
karhaeinė Vede'Žyny čia”. Veda 
fra indų §vėh^š Raštas, Žiriy- 
čia — žemaičių. Indams Rig — 
Vedos yra inažhe tas pats, kas 
žemaičiams katakizmas ir psal
mių rinkinys.

— Ar tu buvai Indijoje, Tė
ve?

— Ne, Maiki, nebuvau, bet
daug žemaičių buvo. Mūsų am
žinos atminties Dan Kuraitis be
ne du sykiu buvo. Sakoma In 
dijoje žemaičiai gali susikalbėti_  ____ _______
Su indais, toks esą kalbų pana- . je ūkininko vele. Būtų ilga
sumas! Žemaičiai savo renkar- istorija vlską atpasakoti> bet tu0 
nacinę idėją iš indijos parsine-į

užantspaudavo su kryžiumi. Nebegaliu išlįsti, tupiu kiau
rą naktį duonkepėj, trilinkas susilenkęs.

— Na tikrai Perkūnas ten tave' įpainiojo!
— Palauk, ne viskas dar. Anksti rytą boba pasižiū

rėjo duonos. Matydama, kad šalta, nieko nesakius, už
dėjo ant krosnies. Pradėjo tešla brinkt, mane spaust. 
Kenčiau, kenčiau ir pamačiau, kad ateina bobą. Pradžiu
gau. Na, pamasiau sau: dabar, kai duoną keps; tai ir 
mane paleis. Bet kur čia.tau! Nuėmė nuo krosnies irpra-

kūnių vėlių buitį?
— Jos pačios pasako. Tam yra | —

sapnai. Kai kūnas miega — ap-j dėjo Špy^din badyti.7 B^d^\OTinkėr
linka tyki ir vėlė turi gerą pro- išbadžius vėl užąntšpaūdavdkiyžiumL Kai kepė, pir- 
gą išsikalbėti. Patyrusi vėlė mo-1 - . a ■

ka išpasakoti visą savo buities 
istoriją. AŠ daug, vai daug tokių 
istorijų esu girdėjęs. Ot mario 
vėlė pasakoja, kaip ji buvo pate 
kusi į tūlos mėrgattėš kūnelį, o 
kai mergaitė paaugo, įstojo vie- 
nuolynan ir kaip ji dėl vėlės sie
lojosi visą savo amželį. Jisivaiz- 
davo, kad Šėtonas tyko ją pa
gauti ir nusinešti į pragarą.

• Mat ji nežinojo, kad Šėtonas ne- 
į turi galios jos liesti. Man teko 

; i būti karininko, pirklio, valdinin

šė: jie taip pat tiki, kad žmo-

dieną. (Luko 14:5).
• Kad galėtum minkščiau dikio kūnelį, ir taip kartoja šim- 

! tuš gartų. Amžinos 
kuri i

gyventi, nesiduok pasenti.
• Nekask tos rankos, 

tau duoda.
rusiškais k e i ksmažo- j * Jeigu neprivalgei, tai nepri- 

nėsulaikomai riečiasi į j laižysi.

imaji labai greitai perkaista ir 
keiktis 
džiais,
viršų prieš mažesnį, o linksta
žemyn prieš gaiingesni ir tur
tingesnį. nuo šlovės tai kaip vis 
ta nuo šeško odekolono visiškai 
apkvaista, o be to — dažniau
siai būna girta. Tad ne be pa
grindo žmonės sako: “Dėl dur
nos galvos netekome Lietuvos”, o .

e Pabaidai siūlau umsomu už 
dainuoti porą posmų iš nežino
mo poeto poemos:

Sako tiesiai, be degtinės, nie
kai ir mineralinės...

Geras daktaras, jei gydo, 
daugiau žiuri mat Į vidų...

Jeigu šalta, tai kurortuos
Neabejotina, kad tikras lietu-, lieka šnapsas, arba Kortos, 

viskas šios rūšies mūsų kūno or- j Vaikštai pusgii lis, kaip dūnai 
ganas senovėje buvo ir vadinosi ] žodžiu — baisūs nuobodumai...

Don Pilotastai išgirdusi priešingą nuomonę, buožė. Toji mūsų buožė buvo 1

Modernių laikų inžinieriai studijuoja, kaip perdirbti elektra ir 
benzinu varomus lokomotyvus j ’Eglinius.

tarpu gana.
— Tai įdomi istorija, Tėve. 

Gal kada nors dar papasakosi?
— 6 taip,-Maiki — jei 

minsiu.

atminties 
kun. Pranas Mažeika tvirtino, 
kad jo siela esanti pirmųjų že- Pro 
maicių mergaitės siela. Vadinas, 
gal šešių tūkstančių tnėtų senu-

atsi-

SEKSO PAMOKOJE 

mėlynus akinius Dirva 25
nr.

— Ar jūs, vaikai, žinote, ko
mo! Pagėl jo samprotavimą, Į dėl Nojus pasiėmė į savo’ laivą 
dievas Praamžius, sutverdamas po vieną vyriškos veislės ir po 
nemirtingą sielą, rūpinosi, kad vieną moteriškos veislės gyvū- 
toji siela tikrai būtų nemirtinga [na? — klausė mokytoja. Vienas 
ir savo patyrimus neštųsi su sa-, vaikas taip atsakė:
vim iš vieno kūno į kitą. ’ — Todėl, kad jis netikėjo pa-

— Įdomi teorija. Tėve! Ar tu, i sakomis apie gandrą ir jo reikš- 
iš tiesų, tiki jog taip yra? į

— Bučio nė žemaitis, jei neti- į
kėčiau. Tačiau betiksiu manyti,' 
kad visi žmonys reinkamuoja.! 
Pagal Dr. Adomavičių ne kiek- Į 
vienas, kas gimsta, yra žmogų- • pirštai sulamdyti, 
rrit: jis turi tokiu pasidaryti.! - - - -
Žmogumi pasidarymo formulė,!
gal būt, yra tokia: Jis turi pa-1 
au£»ti: turi nesirorfvti rillkas vie- I

I I

į mę gyvybės atsiradime.
♦ * *

VERKSMO PRIEŽASTIS
— Kas tau yra vaikeli? — sau 

kė persigandusi motina, —tavo

— Aš truputį durimis pritren 
kiau, — aiškinosi .vaikas.

— Kodėl aš negirdėjau tavo 
augti; turi nesirodyti plikas vie- Į riksmo?
sose vitose; turi išmokti apsiš-i — Aš maniau, kad mamytės 
varinti; nešvipioti valgydamas j ngra namje. tai ir nerėkiau.
sriubą; nesirgti be ligos; nesigy- i 
dyti savo vaistais; nerūkyti ta-;
bako nei marijavanos; daktarui 
matant negerti svaiginančių gė
rimų; žiūrėti, kad prostatas bū
tų tvarkoje ir daugybė kitų me
diciniškų prievolių. Kada visas 
mediciniškas ir žmogiškas prie
voles išpildai nuo A iki Z, ta
da pasidarai tikru žmogumi ir 
gali laukti reinkarnacijos.
: — Tikrai įdomūs privalumai,] 
Tėve! Gal dėlto daugelis gimu- į • 
šiųjų visą savo amželį nepasida-1 
ro žmonėmis? O kol nėra žmo-!

• ųėmis, negali inksmuoti. Bet sa- 
I kyk. Teve: kas atsitinka tokio ‘ 
jžmogaus vėlei? Kur ji eina kū
nui mirus?

majame kepale mane įmurkdė ir vėl su tuo kryžiumi pri- 
tvojo. Pakepė ant raudonai įkaitinto krosnies pado> ' Ken
čiau, kenčiau, net cypt pradėjau. Kažin kiek ilgai aš ten 
būčiau išbuvęs tame kepale susirietęs, jeigu nė berilas. 
Tasai, prariekdamas kepalą, neperžegnojo, ir aš' ištrū
kau. Niekur negaišdamas stačiai čion atkuldašinaū. Bet, 
vagi, koks aš patapau...

Petras pasikasė pakaušį ir numojo ranka:
— Verčiau tu visai nebūtum pąsirO'dęš!
— Kodėl? — nusiminė Kuprius.
— Na, kur aš tave tokį nevykėlį dabar dėsiu? Į kurį 

dalinį bepaskirsiu? 1
Abudu susimąstė, lyg sunkiausią uždavinį spręsda

mi. Galų gale Petras sumojo:
— Tu sekiosi paskui manė: nešiosi baudų knygą ir 

užrašinės! pabaudas, kai aš paliepsiu.
— Klausau! — visai kariškai atsakė Kuprius. Petras 

nusišypsojo.
Prasidėjo mankšta, arba muštras; Į džlrbą buvo pa

leista gerklė, kumštis su pirštų krumpliais,^plaštakas, 
batų galai — vienu žodžiu, visa tai, ką Petras patyrė’ ir 
išsinešė iš savo pulko ir smarkiųjų visagalių viršilų. Mo
komieji kojom ugnį skėlė, prakaitas čiurkšlėmis pylėto jis 
vis ragino šaukdamas: “Koją tvirčiau! Nęlenkti keliuose! 
Galvas laikykit! Linksmumo daugiau!” Prišoks prie-ku
rio ir tvoja plaštakų: “Sakau, kad linksmiau! Kurčias 
ar glušas esi?”

Šituo atveju dažniausiai tekdavo Baukei. Tojo shu- 
kis nuo pat gimimo jau seno apšmurgusio ožio kopija. 
Iš kur dabar tas linksmumas galėjo atsirasti? Kai sten
gėsi prasišiepti, dar biauresnis pasidarydavo. O Petras 
įsikarščiavęs pamanydavo, kad čia tyčiojasi ir erzina jį. 
Na, ir pila pasispiaudydamaS.

Taip užsidegė, taip įsitraukė Petras į tą savo mo
kymą, kad tiesiog apsvaigęs, lyg nesavas būdavo. Vėl at
rodė jis tiesus, miklūs ir gyvas. Dažnai net naktį — nu
bus, užaliarmuos ir pradės varinėti. Užtat per trumna 
laiką daug padarė.

(Bus daugiau)

— Tai ne didžiosios varlės, o žmonės: pavojingiausia gyvių rūšis.

2 — Naujieu??- (iicaod, 3, TH. Wcdncsdav. June 25. 1980
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JUOZAS šarapnickas

ST. CATHARINES, ONT.
(Tęsinys)

' Lietuvos Atgimimo sąjūdžio tuojama dėl Lietuvos Laisvės ko- 
vardu sveikinimo žodį tarė V. vų muziejaus nuostatų ir kam 
Jokųbaitis. i U.K muziejaus pirmininkas ir

f Raštu sveikino: vyskupas V. komitetas priklausą.
Ėrizgys, Lietuvos atstovas . Va-! 
šingtonę dr.- §. A, Bačkis, kon
sulais Juzė Daužvardienė iš či-
t . « • •

Xagos, A'. Simutis iš New Yorkoį, 
V. Čekanauskas, iš Los Angeles; 
Savąnorių-kūrėjų vardu — J. 
Švedas, ALTos vardu —- dr. K. 
Šidlauskas, PLB vardu — pirm- 
V.-'Kamantas, JAV R. LB pirm, 
dr; Vi DąrgiSį JAV.B-nės krašto 
valdybos pirm. V. Kutkus, šau
lių S-gos pirm. K. Milkovaitisį, 
Birutiečių vardu — K. Leonai- 
tieĄė/ AifStralijos ramovėnų var
du ••—- V. Šalkauskas, Lietuvos 
Atgimimo sąjūdžio pirmininkas 
M. Blynas. Buvo ir daugiau pa
vienių organizacijų sveikinimų-

Po’ sveikinimų prasidėjo LKVS 
“Ramovės” darbotvarkės svars-

? • . i t-

tymas.’ Šiam' suvažiavimui pir
mininkauti įjuvo pakviesti K_ 
Dfebulėvičiųs ir P. Simanauskas; 
sekretoriauti — E. Vengianskas 
iri j. čitidis. “Ramovės0 pirm. 
A^'Jonaičio į prezidiumą pasiū
lyti asmenys visi buvo viehbal- 
sįai-'patyirtįnti; ; ’ ’ •

‘ Suvažiavime dalyvavo 32 at
stovai su'61 balsu;

vfRąmoyės-” skyrių atstovai

Pulk. K. Dabulęvičius paaiš
kint, kad jam būnant vienam 
iš LLK muziejaus steigėjų, bu-, 
vo nutarta kokių kariškių port-J 
retus laikyti tinkamais iškabinti 
LLK muziejui ant sienų. Nuta-‘ 
rimas buvo sekantis: LLK mu-* 
ziejuje iškabinti pradedant eiti-j 
niu ir baigiant aukščiausiu laips-’ 
niu pirmiems žuvusiems kovoje 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Tokie portretai ir buvo pakab:n-i 
ti. Būta norinčių artimųjų, kad, 
mirusių aukšto laipsnio kariškių! 
portretai buvo iškabinami LLK, 
muziejuje, bet toks pasiūlymas1 
buvo atmestas. Vyr. Įeit. P. Ga
dynei portretas pateko į LLKM 
tik dėl to, kad muziejaus vedė-į 
jas Diminskis nežinojo anksty-! 
vesnių taisyklių.

Ateityje, tokiems nesusiprati-J 
imams išvengti, skyrių atstovui 
i suvažiavimas įgaliojo “Ramo- 

. vės” Centro valdybą suredaguo
ti ir atspausdinti LLKM taisyk
les, kur būtų nurodyta kam mu
ziejaus vedėjas ir komitetas pri
klauso.

•ž-

LOS ANGELES, CALIF.
OKUPACIJOS IR TRĖMIMŲ PAMINĖJIMAS

JONAS RIMŠA

dr. E. Noakas ir J. Rūtenis.
Gegužės 24 d. 8 vai. vak. Lie- 

tuviu namuose įvyko susipažini
mo vakaras su vaišėmis, kuriasRenkant LKVS “Ramovė”

Centro 'valdybą, kandidatavo suruošė skyrių atstovams Kleve- 
w i i _ un  •    J..gana aktyviai dalyvavo diskusi- Klevelando ir Čikagos Ramovės j lando “Ramovės” skyrius, vado- 

josė. Daug laiko buvo sugaišta 'skyriai. Balsuojant dauguma pa- vaujant pirm. K. GaižučiuL 
statuto pakeitimd reikalais ir po 
ilgesnių diskusijų buvo nuspręs
ta statutą per daug nekeisti, nes 
tada statutą reikėtų iš naujo at
spausdinti, kas pareikalautų ne
mažų išlaidų ir reikalą labai ati-5 V. Knistautas ir J. Virbalis.
dėliotų. Dauguma pasisakė už 
statuto papildymą atskiru lapu, 
j j . prijungiant prie dabartinio 
statuto; n

Buvo pasiūlyta iš statute ir 
“Ramovės” ženklelyje esamų 
raidžių LKVS pašalinti raidę V. 
Dauguma tam pasipriešino ir 
paliko,kaip buvo. . ! .

;Taip pat buvo ilgokai disku-

Vaišės buvo karališkos. Padė
ka priklauso Klevelando “Ramo- 

skvriaus vdldvbai ir na-

sisakė už Klevelanda. Į “Ramo
vės” centro valdybą, pagal balsų 
daugumą, buvo išrinkti: A. Jo-!vės” c -----
naitiš, J. Malskis, dr. V. Stan-Įriaras ,nes jie padengė visas iš-

Ibučio į nusisamdytą butą. Stu- 
dij as baigdamas.. ir grįždamas 
namo tas mokslo vyras atsisvei
kindamas padovanojo literatu- \ 
ros: knygelė apie “nekaltą” so
vietų armijos įžygiavimą Afga- 
nistanan; “Lithuania in 1939 -— 
1940” Vilniuje 1976 m. išleistą; 
r Igos Geevsky su Victor Sme
lov parašytą knygą: “U. S. Do- 
oumeVts Reveal Conspiracy to 
Stifle Dissent in America”.

Pastarojoj knygelėj apie Ame
riką surinkti patys blogiausi vaiz 
dai ir raštai iš pačių amerikie
čių spaudos, savaip sovietiniam 
rojui palankiai komentuojant. 
Čia ir negrų riaušės, čia ir nu
kentėję spaudos reporteriai riau
šes fotografavusieji, čia ir užuo
jauta policijos persekiojamiems 
demonstrantams prieš karą, ir 
taip toliau.

Knygoje apie Lietuvą nė ne
prasitarta apie Ribentrofo ir 
Molotovo susitarimus, Stalino 
ir Hitlerio patvirtintus. Lietuvos 
sovietizacija piešiama visai ne
paminint, kad raudonoji armi
ja buvo įžygiavusi, kai sudary
ta Liaudies vyriausybė ir sufa
brikuotas seimas. ■.

Taigi, kai net mokslintas at
vykęs- tautietis dalija tokią li
teratūrą, kyla klausimas — ar 
tikrai jis vergas? Ne, jis nėra 
vergas. Jis galėjo tą propagan-. 
dinę literatūrą ir šiukšlių dėžė
je palikti, bet jis veikia kaip ko
munistinis “apaštalas”. O tokių 
“apaštalautojų” pasitaiko ir dau

(Nukelta į penktą puslapį)

Birželio 15 d. Pietinės Kalil j pasitaikė išklausyti ir tekią nuo- 
fomijos estai, latviai ir lietuviai 
bendrcre akademijoje paminėjo 
1940 m. Sovietų Sąjungos įvyk
dytą Pabaltijo valstybių okupa
ciją ir toje okupacijoje vykdy
tus žmonių naikinimus ir trėmi- Į kiais minėjimais esą reikalinga 
mus į Sibirą. Pagal tradiciją i eiti į amerikoniškąją visuome- 
kasmet kita tauta rengia tokius 
minėjimus, šįmet vadovavo es
tai. Programa buvo lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Pub
likos tiek daug, kad nevisiem 
užteko vietos atsisėsti, buvo sto
vinčiu.

Estas Tenoras Matti Riivald 
giedojo Amerikos himną. Kuni
gas Rein Neggo atkalbėjo invo- 
kaciją. Įžanginį žodį apie .tų 
liūdnų įvykių minėjimo reikšmę 
tarė estų sąjungos pirm. Harold 
Tombach. Scenoj buvo išstaty
tos Amerikos, Estijos, Latvijos 

(ir Lietuvos vėliavos.
Programai vadovavęs Bruno 

Laan paminėjo, jog akademijoje 
dalyvauja visų trijų Pabaltijo 
valstybių konsulai. Jie pakvies- 

I ti atsistoti ir publika plojimais 
“Motinystė’’ (Aliejus) j juos sveikino. Buvęs kviestas 

1 kongresmanas Glen Anderson, 
linaitį. Antroje sesijoje buvo Į bet asmeniškai negalėdamas at- 
pristatyti pakelti į LKVS ^a‘| vykti, atsiuntęs savo įgaliotinį.

Tasai amerikietis (jo pavardės 
nenugirdau ir vėliau nepasiteira 
vau) kongresmano Anderson var 
du sveikino pabaltiečius, kovo
jančius dėl savo tautų laisvės, 
išvadą darydamas, kad “esame 
viena šeima”...

Iškviestas scenon Liet. Jauni
mo S-goj veikiąs Antanas Ma-

movės” garbės narius L. Bilerį 
iš New Yorko (jis jau miręs) ir 
V. Šalkauską iš Australijos, Mel
burno skyriaus pirmininką. Dau
guma balsų pasisakė už, ir tokiu 
būdu abu buvo pakelti į LKVS 
“Ramovės” garbės narius.

A. Audronis pasiūlė sudaryti 
LKVS “Ramovės” fondą, nes

kus, J. Kazėnas, V. Jokūbaitis, Į laidas.
Gegužės 25 d. 9:45 vai. prie ; fondui. Fondo tikslas: susidarius

turįs asmenų, kurie nori aukoti j £ejka (Mažeikų ir Antano var-

Į kontrolės komisiją kandida-į Dievo Motinos Nuolatinės Pa- sąlygoms Lietuvai atgauti ne-
tavo tik Klevelando skyrius irjgalbos šventovės buvo iškeltos 
buvo išrinkti: A. Karosas, K:} Amerikos, Lietuvos ir Bažnyčios 
Gaižutis ir V. Čyvas.

Į Garbės teismą kandidatavo 
“Ramovės” Los Angeles ir New 
Yorko skyriai. Balsuojant dau
guma pasisakė už New Yorkd 
skyrių. Tokiu būdu į Garbės 
teismą išrinkti: Z. Raulinaitis, manauskas iš Hartfordo sky- 
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monę: esą, tie 1940 ir 1941 bir
želio įvykių minėjimai mums 
nesą reikalingi, nes patys tai 
matėm, kai katras skaudžiau ar 
lengviau nukentėjom, bet su to-

vėliavos. Taip pat prie šventovės 
šalia vėliavų įruošta vieta auku
rui. Ugnį uždegė savanoriai-k vi
rėjai puk. Šembergas ir pulk, 
šepetys. Vainiką žuvusių karių 
garbei prie aukuro padėjo P. Si-

nę. Taip, reikia eiti į ameriko
niškąją visuomenę, bet nevisa- 
da taip jau lengva ton visuome- 
nėn įsiskverpti. Tik verta paž
velgti, kaip tamsios jėgos prie
šinasi prieš Amerikos karinės 
galios stiprinimą, įsiskverpda- 
mos į spaudą, įsitrindamos ir 
tarp kongreso narių. Pavyzdžiui, 
net toks daugiau respublikonų 
politiką remiantis multimilijo- 
nimo tiražo Los Angeles Times 
mielai spausdina pašaipos “kar
tūnus”, juokais paversti siekiant 

; planuojamą kareiviavimo vyrų 
registraciją.

Senas romėnų posakis: “Nori 
taikos, ruoškis karui!”,’ vadina
si, kai tu būsi pasiruošęs kovai, 
nedrįs priešas tave užkabinti. 
Daugelis amerikiečių tos išmin
ties nesupranta. O tokios nuo
taikos užtvarą su mūsų proble
momis nelengva pralaužti.

Kita pusė: ar verta mums tar
pusavyje anuos birželinius įvy
kius minėti? Ne tik kankinių, 
bet ir šiaip mirusių prisiminimas 
yra lietuvių nuo seno įprastas. 
Kaimo žmonės, jei. ne kasmet, tai 
kas antri metai ar kai kur re
čiau, rengdavo mirusiųjų prisi
minimo vakarojimus. Pasikvies
davo gimines, kaimynus ir per 
naktį, maldas melsdavo, kaip 
žemaičiai sakydavo “Kalnus” 
giedodavo. O kai ne visi buvo 
pajėgūs taip saviškius prisimin
ti, tai “Kalnų” ar Kryžiaus ke
lių giesmėse būdavo įterpiamos 
maldos ir už tas “duseles, kurių 
jokie prisiminimai nedaromi”...

Taip, sovietinė propaganda 
daug kur įsiskverbė. Sakoma, jog 
atsiųsti dainininkai ar kokie me
nininkai bei mokslininkai yra 
okupanto vergai, nereikia prieš 
jų čia atsiuntimą protestuoti. 
Vieni vergai, kiti padlaižiai.

Siekia mokslo pažangos, 
bet skleidžia melą

Turiu pavyzdį. Padėjo lietu
vis iš okupuotos Lietuvos atsiųs
tam čia mokslintis lietuviui- Pa
galba menka — pavėžino iš vieš

ENERGY

Limit use of diswasher 
to once a day, after the į 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

nt

dą turinčių Amerikoje yra ne
vienas — netenka painioti su An 
tanu Mažeika Tautinės S-gos 
pirmininku ir buvusiu L- A. 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininku). Šis jaunimietis kalbė- 

j jo, jog liepos 19 ir 20 dienomis 
Centro valdybai ištirti tokio f on-į rengjamos demonstracijos San 

Francisco mieste prie Sovietų 
S-gos konsulato, protestuojant 
prieš Pabaltijo okupaciją, pasi
sakant ir prieš sovietų įsiverži
mą į Afganistaną. Ragino žy
giui į S. F. aukoti pinigų, vykti 
ten kas gali automobiliais, o 
parūpinta būsią ir autobusai.

Vytautas Čekanauskas, Lietu
vos generalinis garbės konsulas, 
programoj įrašytas pagrindiniu 
kalbėtoju. Apie pusvalandį tru
kusioje paskaitoje jis dokumen
tais pavaizdavo, kaip Sovietų 
Sąjunga, sudarydavo sutartis su 
Pabaltijo valstybėmis ir kaip 
jas laužė. Tai, sakyčiau, vertin
ga teisinė studija, parodanti, 
kaip Sovietų .Sąjunga sudarinė
jo tarptautinės teisės aktus ir 
kaip juos laužė. Tinka tą studi
ją paskelbti svetimtaučių spau
doje. T

Toliau iš eilės buvo meninė da 
lis: - solistė Janina Čekanauskie- 
nė, akompanuojant Raimondai 
Apeikytei, padainavo tris dainas, 
o estų choras keturias dainas. 
Visų trijų Pabaltijo valstybių 
himnus sugiedojus vėliavos iš
neštos, akademija baigta. Minė
jimo eigoje priimta rezoliucija, 
smerkianti sovietinę agresiją. 
Rezoliucija bus pasiųsta Ameri
kos prezidentui ir kitiem val
džios vyram.

Prieš abejingumą ir prieš 
komunistinę propagandą

Ir šio minėjimo prieangyje su 
vienu kitu tautiečiu besikalbant,

priklausomybę, to fondo lėšas 
panaudoti ginklų pirkimui būsi
miems kovotojams už Lietuvos 
nepriklausomybę. Po ilgesnių 
diskusijų, pavesta “Ramovės”

do įsteigimo . galimybes. Be to, 
A. Andronis. pareiškė, kad į šio 
fondo veiklą įsitrauktų buvę 
Lietuvos karininkai.

Taip pat gyvos diskusijos vy
ko dėl išleidimo knygos “Kovcfs 
dėl Lietuvos nepriklausomybės”. 
Medžiagos jau susidarė virš 
1,000 lapų ir pakaktų išleisti 
net 2 tomams. Pirmam tomui 
išleisti jau yra beveik pakanka
mai lėšų, todėl’ knygai medžiaga 
atiduota į spaustuvę. Antras to
mas, dėl lėšų stokos, gali kiek 
ilgiau užtrukti. Buvo apgailes
tauta, kad kai kurie “Ramovės” 
skyriai visai pasyviai laikosi 
šiame reikale.

(Bus daugiau)

Po to Centro valdybos piuni-i 
ninkas A. Jonaitis pasakė patrio
tinę kalbą, kurią užbaigė šiais 
žodžiais: “Ne kas kitas, bet ka
rys iškovojo Lietuvai nepriklau
somybe”.

Iškilmingas pamaldas atlaikė 
kun. G. Kijauskas. Per pamaldas 
giedojo Klevelando ramovėnų 
choras, vadovaujamas J. Kazėno. 
Po pamaldų vykome į kapines ir 
padėjome gėlių vainiką prie a.a. 
prezidento A. Smetonos kapo, 
kur A. Andronis iš Los Angeles 
tarė žodį, o po kalbos sugiedojo
me Marija, Marija. Vėliau grį
žome į Lietuvių Namus tęsti 
neužbaigtus darbotvarkės po
sėdžius.______ ________ __

Pirmininkui pulk. K. Dabule- 
vičiui susirgus, E.' Vengianskas
skubiai jį išvežė į Čikagą. Ant-(Kartoja ar cituoja.

• Abrahomas Linkolnas, bū
damas prezi.dentu, padarė vieną 
klaidą. Savo Gettysburg© kalbo
je jis pareiškė, kad pasaulis-ne
ilgai ją atsimins, bet dar ir da
bar tą kalbą atsimena ir dažnai

Simanauskas pasikvietė Z. Rau- Pirkite JAV TAUPYMO BONUS

s 
f JAY DRUGS VAISTINĖ
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’ • RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-
t DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

* Atdara šiokiadieniais nuo

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, 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.
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Dr. Kazio Šidlausko knyga apfe Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos | krašto politiką. 102 psl. Kaina |1JO. 

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arb* Money Orderis 
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Helps Shrink 
Swelling Of • 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

Doctors have found a* medica
tion that in many cases gives 
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 No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamasausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitzlvardžių 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 Jašinskd knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Liguistos vizijos
“Akiračių” penktame 1980. metų numeryje telpa 

kontroversinis J. Riaubos straipsnis apie Lietuvą ir 
Jungtines Europos Valstybes. Straipsnis atspausdintas 
pirmame puslapyje, poskyryje, pavadintame —“Ateities 
Vizijos”

J. Riauba prabėgom paliečia daugelį temų, nė vie
nos tinkamai neišvystydamas ir visas savo “tezes” iš
reikšdamas labai subjektyvių teigimų formoje.

Tačiau, filosofinės ar formalinės rašinio silpnybės, 
nors ir nuvertina rašinio lygį neleidžia logiškai galvo
jančiam lietuviui pro tą straipsnį1 praeiti nereaguojant į 
klaidinančią, propagandiniai-prosovietinę tendenciją. J. 
Riauba pareiškia daug minčių, kurios tėvynę tebemylin- 
čiam lietuviui, tiesiog sukelia siaubą.

Pati straipsnioItema (sprendžiant iš antraštės) yra 
šiek tiek nelogiška. ' 'Straipsnyje kalbama apie tai, kaip 
Lietuva turėtų tvarkytis atgavus nepriklausomybę; taip 
pat įvedama svarstymų apie etnografinius Lietuvos sie
nų užbrėžimus; suponuojama, kad Lietuva automatiškai 
priklausytų Europos Bendrosios Rinkos sąjungai, ku
riai šiandien dar priklauso tik devynios demokratinės 
Europos valstybės; o svarbiausia — autorius tegia,kaip 
Lietuva turėtų tvarkytis politiniai — administratyviai 
persitvarkydama, ir čia daroma tokių laisvam lietuviui 
nepriimtinų pasiūlymų, kad kai kurie iš jų net siau
bą kelia.

Pamėginkime atsakyti į bent kelis kontroversinius 
J. Riaubos siūlymus:

“Akiračių” straipsnis klausia, ir atsako: “Kiek prie 
demokratines vyriausybės sudarymo mes, būdami Var 
karuose, galėtume prisidėti?- Absoliučiai niekuo.” — Ar 
tai tiesa? Lietuva šiandien yra okupuota ir jokie nišų

Toliau J. Riauba sako: “Pereinamuoju laikotarpiu 
politinė, kultūrinė ir ekonominė santvarka laikinai turė
tų palikti tokia, kokia bus tuo laiku Lietuvoje.” — Tai 
yra absurdas. Tokį teigimą galėtų daryti tik naivus ko-
munistas, bandydamas savo kailį gelbėti Kenčiantiems 
lietuviams Lietuvoje rusiškai — komunistinė priespau
da yra iki kaulo nusibodusi ir įgrisusi. Lietuviai nėra 
naivūs. Gal šiandien po okupanto letena nėra ideologi
nių rganizacijų, bet niekas negali pajėgti pavergti lais
vą, kad ir pavergto žmogaus mintį. Žmonės turi savo 
nuomonę apie ekonominę, politinę ir kultūrinę santvar
kos formą, kuri jų nuomone yra geriausia; daugumai 
šiandien pavergtųjų laisvę atgavus tikrai nebeatrodys, 
kad priimtiniausia forma yra marksitiniai — komunisti
nė. Mes nežinome, kaip tada lietuviai krašte apsispręs, 
bet galime drąsiai teigti, kad jie žymiai drąsiau pasisa
kys prieš juos šiandien slegiantį komunizmą, negu “Aki- 
raščiai” ar J. Riiauba.

Toliau J. Riauba siūlo, kad į vykdomuosius 
komitetus (sic) turėtų būti renkami . . . lietuviai, 
be jokio skirtumo, ar jie buvo partijos (reiškia — komu
nistų) nariai ar ne.- ’ '

Pirma kodėl Riauba teįsivaizduoja tik “bykdomuo-1 
sius komitetus”, o ne ministerijas, apskričių valdybas ar J 
kitus administracinius vienetus, priimtus demokratinė
se valstybėse? Ar šis “Akiračių” straipsnis nebus gi
męs okupanto pareigūnų mintyse ar įtaigojime, jei kitos 
alternatyvos, apart “vykdomųjų komitetų”, nematome.

Antra: teigimas, kad “Pažiūros ir religija negali 
vaidinti jokio vaidmens,” yra nelogiškas ir marksistiniai 
tendencingas. Laisvoje Lietuvoje laisvi lietuviai apsi
spręs pagal savo pasaulėžiūrą, pagal savo nuomones apie 
gyvenimo esmę ir prasmę. Tos teisės joks laisvas žmogus 
neatsisakys, nebent jam būtų nauji vergijos pančiai jau 
vėl uždėti.. Galime tik teigti, kad laisvę atgavę šiandien 
pavergti lietuviai sugebės savo tarpe, buvusius engėjus 
r išdavikus .išjungę, taikingai susitarti ir paklusti dau

gumos valiai. Tai yra prigimtnės demokratijos pasireiš
kimo pagrindas^ * ' j

Galime pilnai sutikti su J. Riauba, kad Lietuvoje 
yra pakankamai išsilavinusių ir savo specialybėse pasi
ruošusių tautiečių, kurie sugebės savo naujai išlavintą 
valstybę kurti ir tvarkyti, gal ir visai be mūsų, tremties 
lietuvių, pagalbos Tačiau niekada negalėtume teigti, 
kad tie “gerai pasiruošę” tautiečiai sektų'būtinai tik se
nąją, okupanto nustatytą, komunistinio teroro sistemą 
Aš manau, kad šiandien komtmizmo priespaudą kenčian
tiems lietuviams šitokie “Akiračių” patarimai tikrai yra 
skaudūs ir dar daugiau nepriimtini, negu jie yra- nepri
imtini mums. Mes prieš tokius “nurodymus” protestuo
jame iš principo, o jie protestuos ir iš principo ir dėl 
skausmingo patyrimo, kokį rojų “Akiračių” propoguo- 
jami “vykdomieji kmitetai” šiandien Lietuvoje lietu- 
.viams nešą.

Praleidę labai paviršutinius ir diletantiškus išve
džiojimus apie Lietuvos sienas ir tarptautinius santy- 

i kius laisvę atgavus, dar pasvarstykime, ką J. Riauba 
j mums porija apie mūsų dabartinę veiklą kovoje už Lie-

A. PLEŠKYS

VLIKO PIRMININKO DR. KAZIO
BOBELIO PRANEŠIMAS

(Tęsinys)Aš taip pat noriu jums pami- buvau tos pačios nuomonės, aš nėti, kad prieš keletą savaičių VLIKas gavo į savo raštą atsakymą iš Baltųjų Rūmų, prezidento patarėjo, kuriame mes kreipėmės dėl Lietuvos klausimo Madrido konferencijoje, pono Aiello,, (čia aš turiu keletą kopijų, kurių žurnalistai, jei norės galės gauti.) kuriame pabrėžia, kad jie turi intenciją iškelti Pabaltijo klausimą Madride ir ten nagrinėti pasirašytus politinius principus Helsinkio dvasia, kad jie norės žmogaus teisių, apsisprendimo teisių ir ■valstybės formos klausimą nagrinėti Madride. Taip pat pabrėžė, kad niekad nepripažino ir nepripažins jėg.a pakeistų sienų. Mancųnuomone, aš dėl Hel-

jos nei gyniau, nei puoliau, bet visą laiką skelbiau, būdamas ALTos pirmininku, kad mum reikia išnaudoti tą, kas ten gero, kuo mes galime pasinaudoti, o kas mum nenaudinga — nekreipti dėmesio ir neminėti, tegu tai mini mūsų priešai. Mano linija yra — visada būti optimistu. Jei mes patys skelbsime, kad mus kas nors pardavė, ar mus panaikino ir, kad mums nėra jokių galimybių, kad ten nieko neįvyko ir panašiai, tai mum iš viso nereikia ruoštis. Mes už tai .ir dirbame, ir ruošiamės tam, kad tą geležinę sieną galimą sulaužyti ir mes pagaliau, galime 'apelioti į. pasaulio valstybių ir pasaulio žmonių sąžinę, ypątin-sinkio konferencijos visą laiką gai dabar,;, paveiktai tarptauti-
vauja įvairios minties, bet demokratinio nusistatymo 
lietuvius, jis turi plačią politinę bazę, apimančią visus pa
triotinių lietuvių sluoksnus, jis tikrai atstovauja lietu

kas 
eina 
oku-

K

pilietybės įstatymai mūsų nesaisto. Pagal senas sutartis 'tuvos laisvės atgavimą, jis teigia, kad jau daj^ar pritrū- 
Lietuvos piliečiai galėjo turėti ir Amerikos pilietybę, sa
vosios nenustodami. Tad kodėl, iš: Amerikos grįžę, buvę 
legalūs laisvos Lietuvos piliečiai, negalėtų vėl savosios 
pilietybės teises, įskaitant ir balsavimo teisę, atgauti ?

vių tautos ir laisvos Lietuvos valstybės interesus, 
bando VLIKą neigti, niekinti ir griauti, aiškiai 
prieš Lietuvos laisvinimo kovą, ir aiškiai pritaria 
panto pastangoms, kiek galima tą kovą už laisvės atga
vimą Lietuvai silpninti ir stabdyti.

Bebaigiant norisi paklausti, iš kur tokios okupantui, 
ir dabartinei okupacijos administracijai palankios min
dys atplaukia j “Akiračių” skiltis? Argi tas atviro ž o
džio mėnraštis” neremia bendrosios viso pasaulio 
lietuvių darios kovos prieš dabartinę okupaciją. O gal jis 
palaiko okupacijos sudarytą priespaudos administracinę 
sistemą?

Kaip gaila, kad- šitaip lietuvių širdys biauriais pa
siūlymais skaudinamos, ir kad šitaip naiviai bandoma 
apmulkinti mažiau susipratusių skaitytojų galvas. Ta
čiau tegul “Akiračiai” nenuvertina lietuvių politinio 
guvumo: dauguma jų klaidingas ir tautiniams intere
sams. žalingas mintis supras ir atmes.

Kai Lietuva bus laisva, laisvas lietuvis mokės savo

ko partijoms, narių net į VLIKą ir kad VLIKo ateitis 
būsianti ta pati, kaip ir 1863 metais Paryžiuje susidariu
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, kurio palitikai din
gę be pėdsakų...

Bet tai'nėra svarbu. Teisybė, kad: daug-mūsų išmiršr If Pirma: Riauba regis mažai težino, koks tas 1863 me-{-.
ta (anot J. Riaubos — išvyksta į Anapolį), na ir nežino-l.tų komitetas buvo. Jis buvo daugiau politinis, negu tauti-. krašto santvarkos reikąlus apspręsti ir be rusiškai-mąr- 
me kiek gyvųjų grįžtų tėvynėn/Tad-mūsų įtaka balsuo- nės laisvės siekimo įrankis. O antra: VLIKas kaip tik ir’ksistines propagandos įtaigojimų.
tojų skaičiais gali būti labai menka, bet teisiškai nors I skiriasi nuo anuomečio LIK, nes VLIKas plačiai atsto- Dr- z- Danilevičių:

PETRAS TARL’EIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITL(Tęsinys)

ĮVYKIAI VERANDOJE
Ir jūs žinot? ... Aš buvau lauke. Toks mū- 

oras. Ir jūs žinot? ... Aš buvau lauke. Toks mū
sų laukuose kalnas smėlėtas, dirvonuojantis, kak 
nas su vargingom samanėlėm, nuolat pakriąušiais 
byrančiais graužais, kažin kokių atkaklių, žolių 
papurusiom, kaip karpos sename veide, šaknelių, 
kuokštėmis iš to nubyrėjusio žvyro išsipešusiomis. 
Čia pat, kaip šiandien, matau, kreiva, kelis kartus 
vėjo laužyta sena pušis. Ir aš nežinau, kas čia 
buvo! Greičiausia, šiltas — šiltas vėjas. Ir saulės 
tas neišpasakytas gausumas. Aš ten tame dirvo
nuojančiame kalne stoviu ir jaučiu, kaip ištirpstu 
pats visas tame vėjyje ir tame ore, ties ta sena, 
daug kartų vėtrų laužyta pušimi. Aš tą vieną kar- 
tą pagalvoju: štai aš gyvenu ir aš laimingas. Lai
mingas kartu su tais pavasario upeliais, su aplin
kui švilpaujančiais špokais ir vieversiais, su anuo 
va' gii:; u kaimiečio blogabšertu per žiemą kuinu, 
kuris sulysęs ir suvargęs štai siekia pirmosios 
:ik sužibėjusio.- žolės. Ar jūs suprantat, kad tai 
buvo kažin ka? nepaprasto. Ir aš neužmiršiu. Nie

kados neužmiršiu ano vieną kartą mano gyveni
me išgyvento jausmo. Ir šiandien matau aną. kal
ną, aną dirvonuojantį, tamsiai pilką, nepuošnų* 
kalnelį, apšepusį kažin kokių žalių iš nubyrėjusio 
žvyro išsipešusiom šaknelėm, liesom padžiūvu
siom samanom ir daug kartų vėjo laužyta seną 
pušimi! Ir klausyk, kiak aš begyvensiu, niekados 
aš nebebūsiu toks laimingas. Palauk, gal ne taip 
pasakiau. Ne! Gal niekados nebejausiu to gyve
nimo pilnumo- kaip tada, niekados...

Tutulas, pats nepaprasto išsitarimo lyg susi
drovėjęs, nutilo* Tutului buvo nesmagu įsileidusi 
į tokius sentimentus. Net nepagalvojo, jei kas 
pašalinis būtų girdėjęs? Patylėjo abu. O paskūi 
Monika, žiūrėdama kažin kur pro šalį, tyliai, taip 
pasakė:
: — Kodėl jūs šitaip,? ... Šitaip liūdnai gal
vojat. Argi manot* kad mūsų gyvenime jau nieko 
gražaus nebebus?
# — Jūs pasakėt “mūsų” — mūsų gyvenime?
Mūsų abiejų?

Mergaitė, jaudinančiai šviežiu lauko vėjeliu 
kvepianti; mergaitė paraudo ir pasiaiškino:

— Aš tik taip sau pasakiau “mūsų”. — Bet 
ji dar labiau paraudo.

Po metų jie susituokė.
Šitaip bičiuliškai išpasakos Tutulas savo is

toriją. Iš jo veido matyt, kad jis tiki, jog čia buvo 
nepaprastai reti, ano ypatingo, ne dažnai sutin

kamo grožio išgyvenimai. Ir jūs nebūsit stor
žievis, neabejosiu kad tikrai anie išgyvenimai 
buvo visų brangiausia, ką Tutulas savo gyveni
me lig šiol patyrė.

Juokinga, žinoma, dabar atsiminti, kad Tu
tulas buvo sumanęs savo vestuves be jokių “mies
čioniškų priedų” įvykdyti. Bet Monika labai švel
niai ir paprastai jį įtikino:

— Reikia taip švęsti mūsų sutuoktuves, kad 
paskiau turėtum ką atsiminti. Ir jos tėvai: pyktų, 
žodžiu, ir pats Tutulas ir jo ^bičiuliai kai kurį 
“miesčioniškumą”, anot jų, matydami, buvo at
laidūs, ne tokie piktai reikalaujantys, kaip savo 
sueigose spręsdavo. Vestuvės buvo su dainomis ir 
šokiais, paprastos ir linksmos vestuvės.

Bet visi svečiai išėjo. Linksmai klegėdami, 
juokaudami. Jie abu, Tutulas ir Monika, liko vie
ni. Liko vieni ir pradėjo gyventi.

Viskas slinko pamažu. Labai pamažu keitėsi 
jų gyvenimas. Dar seni bičiuliai štai užeina, pa
sėdi, pasikalba. Bet vis rečiau ir rečiau pradėjo 
jie lankytis ir atėję vis trumpiau pabūdavo. Ir pa
galiau jie abu, tie Tutulai, liko visai vieni.

Draugai ir bičiuliai išsiskirstė. Atėjo tie maži 
rūpesčiai, kurie pripildė visas dienas, kiekvieną 
valandą ir tą mažąją minutę tokiu nerimu ir ne
jaukiu laukimu, kad štai dar blogiau negu šian
dien gali būti.

Praėjo metai, kiti., Panašūs į* vieni kitus tie

I nių įvykių, lęurie gal. būt bus 
jautresni mūsų mažos tautos tra gėdijai ir-tą klausimą reikia gerai pristatyti. Tos nuomonės aš laikiausi ir man atrodo, kad Hel sinkio aktas, nors daug kas kritikuoja, duoda mums galimybių savo bylą kitokioje formoje pris tatyti. Aišku Helsinkio aktas mums neduoda daug vilčių į laisvę, nors tą aktą pasirašė ir Rytai, ir Vakarai, bet nepilnai jį vykdo, o reikalauja, kad kiti jį vykdytų. Jeigu tą aktą vykdytų, būtų savotiška utopija* ir mes turėtume teisę į laisvę pagal tą aktą. Bet kaip priverkti, kad jTe jį vykdytų? Mes galime tik mažu savo nuolatiniu kalimu, klebenimu ir kėlimu, kad jūs pasi-rašėte, čia yra tokios teisės ir mes tų teisių norime. Tik tą galime — kitų motyvų nėra. Įfet didžiausi optimistai, didžiausi defetistai šiandien kalbėdami politiniais dienos klausimais, bandydami kelti Lietuvos klausimą, vis remiasi Helsinkio aktu. Kiti punktai labai retai minimi- Dabar iškilo Ribbentropo — Molotova aktas, kitas punktas, bet tos praeities sutartys beveik neminimos. Net ir Ame . rika, minėdama savo nepripažinimo politika Lietuvos okupacijos nepripažinimo politika, sako, kad ta mūsų tiek- metų tęsiama politiką labai sutinka, su Helsinkio aktu. Aktas kaip tik pabrėžia tautų, ir žmonių laisvą pasireiškimą, pasirinkimą savo valdymosi formų. Čia yra daug motyvų ir daug formų, pliusų ir minusų, kuriuos mes. galime įvairiai,. (Įiskutuoti. Mano nuo- itnene yra; kad mės, lietuviai tų- .rime į viską žiūrėti; pozityviai, :nors kartais mums nėra tos saų- lės-užtenkamai, nors kartais mes turime dirbti tamsoje, bet jeigu pradėsime verkti, rėkti, kad čia tamsu, jokių vilčių nėra, tai. mum reikia eiti ir gyventi užsidarius savo namuose ir- nieko nedirbti. Jeigu mes turime bet kokią viltį į. laisvę, bet kokią viltį, į Lietuvos laisvę, į nepriklausomą Lietuvą, tai nežiūrint kokios mums kliūtys bebūtų, nežiūrint kaip kas skelbtų, mes turime skelbti priešingai, kad mes to nepripažįstame, kad mes kovojame už Lietuvos laisvę ir panašiai. Tuo. keliu eidami, mes eventualiai atsieksime Lietuvai: laisvę. Taip kaip. 18-mečiai savanoriai, kad siekė. Mes visi tuo keliu turime eiti ir siekti. Tuo aš ir baigiu savo trumpą pranešimą. (Pabaiga)

. — Praeitą sekmadienį švento Petro bazilikoje Vatikane susirinko 25,000 žmonių Amerikon indėnei pagerbti jos beatifikacijos proga. Įvairių genčių Amerikos indėnai gražiai pasirodė..
metai. Tutulas pradėjo galvoti, rūpintis. Kaip čia 
bus ateityje? Jam taip nejauku pasidarė, kad štai 
jis pats ir jo visa šeima tokie netikri, nedrąsūs 
šiame gyvenime, šioje pamažu surambėjusioje 
aplinkoje. Ir pats jis nepamatė, kaip virto provin

cijos mieste nedidelės įstaigos tarnautoju .Įsikibo 
jis į tą tarnybą, apie kitką nebeliko laiko nė pa
galvoti.

Jau kiek kartų jis pats sau sakė:
— Kaip gi aš taip neapdairiai gyvenu. Nn 

turėsiu nė kur galvą priglausti. Be nuosavybės.. 
Be savo kampo... Argi taip galima ramiai jau
tis? Užuovėja reikalinga. Savarankumas. Tada ir 
mano galvosena būtų drąsesnė. Nesibaiminčiau. 
Taip galima, jei kokia nelaimė, visą šeimą pra
žudytų. ..

Ilgai jis pats vienas.vis panašiai galvodavo. 
Paskui nusprendė. Išsirūpino miesto pakraštyje 
žemės sklypelį. Ir vėliau ilgiems metams įklimpo 
į tų savo namų statybą.

x Ateidavo jis į tą paraistę, kur dar tuščia, buvp. 
Dažnai visai be reikalo ateidavo. Tik žinojo, kur 
jo sklypas, kur jo (dabar jau savininkoJ> rubc- 
žiai. Atsisėsdavo pakriaušyje, atmaukdavo pa
kaušiu skrybėlę ir palengva svajodavo, Atsčia 
bus durys, čia langas, ir čia. Čia-Įėjimas, varte
liai.

(Busdąusiau),.

4 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wcdncrcby, June 2‘, 1980
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR P
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DIEVO ŽMONIŲ DRĄSUMAS
Esamąjį laiką Šv. Raštas vadina paskutinėmis dienomis ir pavojingais laikais, kuriuose daugelis “alps bijodamiesi ir 

darni to, kas užeis visam pasauliui; nes dangaus galybės sujudės” (Luko 21:26). Tikintieji psalmisto žodžiais sako: “Dievas yra mums prieglauda ir stiprybė, labai tikra pagalba suspaudimuose.' Todėl nebijosime, nors ir žemė drebėtų” (Psal. 46:1). geras ir jis sustiprina sielvarto dienoje; jis žino kas juo pasitiki” (Naumo 1:7). “Būkite drąsūs ir elkitės rūpestingai ir Viešpats bus su jumis geruose dalykuose” (2 Kron. 19:11). “Nebijokite 
ko jie bijo ir neišsigąskite. Kareivijų (dangaus pulkų) Viešpatį i laikykite šventu; jis teesie jūsų baimė, ir jis tebūna jūsų išgąs- i tis”. Jį gerbkite ir klausykite (Iza. 8:12, 13). “Nesiduokite nieku Į nugąsdinti savęs priešams, jiems tai yra žuvimo ženklas, jums gi į išgelbėjimo”. — PiL 1:28.

BV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 105 Van Pelt Avenue, Staten Island. N.Y. 10303 Marijona Zolpienė

Šv. Kazimiero Liet kapinėse pašventintas 
generolo St Dirmanto paminklasgyvenimo Amerikoje. Sekė įdd- mūs pašnekesiai apie Lietuvbs kūrimosi laikus, kariuomenę, mokslą ir ateities perspektyvas. Berods, pradininkas ir iniciatorius tų skaidrių sudarymo — pulk. Dabulevičius ir kiti kolegos — ramovėnai. iAntras filmas: dr. Šimaičio šeimos kelionės po Europą atostogų metu. Gražūs ir žavingi gaintšd vaizdai visiems patiko.Nuostabu, ramovėnai nesitėi- t t

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

DR. K. G. BALUKAS
MOlMItMA IR MOTIRŲ LIGOS 

GINKKOLOGINI CHHtURGUA

M49 So. Pulaski Rd. (Crawford
Medical Building) TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimu.gtumKinti 374*8004 nebuvo jokio didesnio darbo.

MARIJONA ZOLPIENĖ(Tęsinys;Visi žinome, kad Marijona Zolpienė buvo sandarietė, bet
DR. PAUL V. DARGIS 

GYDYTOJAS n CHIRURGAS 
WeaMucter Community ktinikoc 
___ jyUdidnostf rotorius

TEL. — BE 3-5493

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECLALYBR AKIŲ LKK3» 

3907 W«t 103rd Stroot 
Valandos pagal tusitarima.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIŠTAS_____

KALBA LIETUVIŠKAI 
2411 W. 71 Št. T«L 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenaesra 

VaL aaal soMtarim*. Uždaryta

if 

treti

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5^—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SMidra praktika, spec. MOTIRŲ Hpce 
Oflaaa 245? W1BT Wti SYROIT

OFISO VAL.: pirw_ uitHd. tMČUO.

Naujienų ginamo, kad Zolpienė nebūtų parėmusi.Neka'-Oant apie Naujienų steigimą ir platinimą, Zolpienė buvo nuolatinė Naujienų korespondentė. Ji tvarkė savo vyro ‘ medžio apdirbimo dirbtuvėlę, su žmonėmis sueidavo kiekvieną dieną ir žinojo pačias naujausias naujienas. Ji galėdavo trumpai ir aiškiai parašyti, ir su Naujienomis buvo sutarusi tokį žinių perdavimo būdą, kuris būdavo greitas ir tikslus. Ji taip glaustai dirbdavo su .Naujienų vietos žinių redaktoriais, kad viską telefonu pranešdavo. Ji žinojo pačius svarbiausius korespondento reikalavimus — vardas, pavardė, vieta ir laikas, koks per įvykis ar atsitikimas ir pan., ir visą gyvenimą jų laikėsi. Glaudžiausiai ji bendradarbiavo su Vincu Poška, ilgų metų Lietuvos žinių redaktoriumi. Ji būdavo glaudi bendradarbė ir su redaktoriumi Antanu Vaivada bei kitais.Ji dalyvavo įvairiuose Naujienų koncertuose ir ragino kitus juose dalyvauti.Ji labai gerai pažint Bridge- porte jos laikais buvusius komunistus, komunistuojančius, Arklio balno “demokratus”, “pažangiečius”, “liaudies veikėjus” ir kitaip besivadinančius maskvi- nius. šiuo laiku ji laikėsi Naujienų politikos ir kiekvieną die-

na skaitydavo dr. Grigaičio ‘‘Apžvalgas*’, kad turėtų argument!) Kvedarui, Andriuliui, Jonikui ir kitiems maskviniams pasiprie1 sinti. Būdavo ir tokių atsitikimų, kad ji, komunistuojančiais arba “arklio balno jojikais”, nepajėgdavd

š. m. birželio 21 d. paminėjome dr. VI. Šimaičio žmonos Aldonos mirties metines. Pamaldos buvo šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Marquette Parke. Šv. Mišias atnašavo kan. V. Zakarauskas, giedojo solistė Prudencija Bičkienė., į pamaldas susirinko mirusios šeima, giminės ir prieteliai. Iš viso apie 100 asmenų.Po šv. Mišių dr. VI. Šimaitis visus pakvietė į Šv. KazimierdLietuvių kapines. Ten buvo pa- kė dalyvauti. Dalyvių tarpe ma- šventintas gen. St. Dirmantui tesi pulk. Dabulevičius ir J. Bal- pastatytas paminklas. Įrašas: čiūnas. (Niekas iš ramovėnų nfe- “Dirmantas”, “Šimaitis”. Pa- dalyvavo nei generolo K. Mustėi- minklas papuoštas gyvomis gė- • kio metinių pamaldose.) lėmis. Paminklą šventino kan. Dr. VI. Šimaitis nuoširdžiai V. Zakarauskas. Po to sukalbėjo visiems dėkojo už maldas ir da- maldaš už a.a. gen. St. Dirman- j lyvavimą paminklo šventimo tą ir a.a. Aldoną Šimaitienę. Iš- i apeigose. K. Pauliuskilmės baigtos sugiedojus “Ma-j rija, Marija”.Dr. VI. Šimaitis visus dalyvius į pakvietė į Willow Springs. Ten Į įsirengęs puikią rezidenciją. Sta- [ lai apkrauti kepsniais, įvairiais!; skanėsiais. Vaišinomės. Kan. Za-

EUDEIKIS

P ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKOAS-PHOTEZISTAt
Aparatai - Protend. Med. bau- 

t dažai. 4©*ei«H H«aiba k3|W 
I > Arėh Sutrom) Ir t t

FLOR fl) A
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel (M3)’ 3214200

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna' apdraudė 

2IMA KAINA

GAIDAS- DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

! Los Angeles, Calif.(Atkelta iš 3-čio puslapio) giau tarp tariamų čia atsiųstų komunistinių vergų.M. Paškevičiaus bylaTik paminėjom ir protestavom prieš sovietų žiaurumus, o rytojaus dieną amerikiečių žinių agentūros per radijo, TV ir spau-
1VU Al LUALŲi čll&llUKl* ». v , J, A ,, bediskutuodama Sd *•«“*»Po šaunių vaisių rode skaidres iš prof., inž., gen. Dirmanto ?susigaudyti, tai pranešdavo te-" i_o—____ r________ o-,- —mą pačiam dr. Grigaičiui ir pra- pastarasis tame pat posėdyje dą Lietuvos ir lietuvio Mečio šydavo duoti “Apžavlgosė” dau- ’atsistatydino ir iš draugijos iš-■ Paškevičiaus — Mike’ Paskėr giau medžiagos tam tikru klau-; ėjo. Zolpienė, patyrusi iždininko vardą linksniavo.šiniu, kad diskusijose būtų dau-l giau rinitų argumentų,Zolpienė buvo sandarietė, bet artimiausieji josios draugai pa-’ čioje Sandaroje buvo Klemensas Vilkevičiuš, labai dažnai Vilku vadinamas, ir antrasis jd bendradarbis Pr. Šilas. Abū buvo artimi Ždlpių draugai, ilgui metus gyveno Žalpių name; Abu-' parašė, 

■i *1’ j - j - ’ r j ** '

Po šauniu vaišių rodė skaid
--r —e =•’=-- * į . * - r *

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

likimą, ta pačią dieną pareiškė, Teisingumo departamentas pra kad ji nieko bendro neturi su dėjęs akciją šį lietuvį deportuo- Indianoję organizuojama senelių • ti, nes jis, gaudamas Amerikon prieglauda. Į įvažiuoti le'idimą, nuslėpęs savo— Sandaros organizuojama j santykius su naciais.senelių prieglauda labai svarbi, I bet teisinga piniginė atskaito- žydų ir apie 20 lietuvių bei ni- mybė yra svarbesnė; — pasi- sū. Tai buvę prie Antrojo An- traukimo- pareiškime Zolpienė takalnio ir Pivohijbs riiiskė.i Mike Pasker gyvena Santa visą laiką padėdavo sandarieji iš tos senelių prieglaudos e-1 Monica mieste, Kalifornijoje- čiams. Kaip Marijona, 4Aip ir] ko neišėjo, nors K. Varkila buvo į L. A. Times rašoma, jog jis turi mėgdavo vaidinti.: jidsituošęs įdėti stambią sumą. į 10 apartmėntų namą, kuris pra- Abu vaidino Miko Pėtrauskot Reikia džiaugtis, kad didelį i eitą gruodį bombos apgadintas, dramą “Birutę”. Tai tiuVoi lOUS mor^ičių davęs sandarietis pajė-l Mečys Paškevičius esąs 79 mė- J- ’ " . • tų, širgulmdjąs, tad sveikatą bū-Į Žalpienė p’rikteušė kelioms lie- sianti ištirta, ar gali jis liepos 1■ d. stoti prieš imigracijos teisė-

Kaltinamas dalyvavęs nužudant 100stt. Tai buvę prie Antrojo An TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

e>
Klemensas

uu vo Į L. A. Times rašoma, jog jis turi kad didelį i eitą gruodį bombos apgadintas.
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

metais. Zolpienė palaidoji) nė tik;' ge atsiimti įdėtą pinigų sumą.VdKevičių, bet ir šilą. jPrieš 30 metų šandariečiarnsj tugiškdnis organizacijoms, sukilo mintis Indianoje Įsteigti šė-jf pratti p a g r i ndinius politinės ją. Amerikos pilietybės Paskėr veiklos principus, taip pat mo- neteko praeitais metais, o tai kėjo skirti teisybę nuo meld, | Įgalina pradėti deportacijos by- tūščias pagyras nub rimto dar- j nes Amerikos pilietis negali bo. Ji buvo sandarietė, bet ne-j būt deportuotas.visuomet rėmė .visus Vaidylos! ---------------- -—_vedamus darbus. ! — Vietnamo policija Įsibrovėširdimi gynė h Kinijos ambasadą Hanojuje ir

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

neliii prieglaudą. Rastas geras ūkis, gyvenami pastatai. Prie darbo prisidėjo Zolpienė, Vilke-' vičius, Varkala ir kiti. Vilkaus- kas buvo išrinktas iždininku. Jis 'atidarė banke sąskaitą, padarė
AM8ULANSO

PATARNAVIMAS

’ ** ‘ J ’r J -i: Yreikalingus dokumentus. Savo Zolpienė ( visa ~d---- :----------laiku jis pats turėjo brangeny- Amerikos Lietuvių Tarybų, gy- j pagrobė 16 vietnamiečių, pra- bių krautuvę ir žinojo, kaip rėibių krautuvę ir žinojo, kaip rėi- nūšią Lietuvos laisvu, riėpriklatt-‘ šiušių politinės globos kia vesti draugijų atskaitomybę, j somybę ir demokratinę santvar- _ Vaidylai atsisakius leisti senelių ką Lietuvoje. Zolpienė stengėsi j prieglaudą tvarkyti iždininkui; pądėti nuo nišų pabėgusiems j senam šandariečiui Vilkevičiūi, i lietuviams Amerikoje įsikurti, s ~ ' j bet ji taip pat turėdavo drąsosįsismaginusiems dipukams pasakyti, kad šavavaliauti ir Ame-' riko j e negalima, kad reikia gerbti pagrindinės žmogaus teises. Reporteris(Bus daugiau)WHAT IS THE FASTEST GROWING - 
HEALTH CARE PROFESSION-ANDVMY?

m ©steopathic Medicine/
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D. O.’S, WILL MORETHAN., 

▼% DOUBLE THEIR PRESENT
U NUMSER-GROW1MGFROM

IbWb |1 16,000 TODAY TO.MORE. 
Tri THAN ^6,000 PHYSICIANS

JN THE NEXT 20 YEARS?

$.0.'5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE

Z-THERAPY.
»*' . 1’2

Primary reason < 
FOR THE PROFESSION’S ’ 
RAPID GROWTH IS THE 
EMPHASIS ft PLACES 

OH TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS. -y

Although only five į 1

MOVING
Apdraucta* yrkremtfMe 

ft |v«friV »+rfurnV- 
AftfANjtf YfLlhUi

Tel. 374*1 Ml *rtM 37$-5H4

PERCENT OF THE PHY“ f 
SIČIAM POPULATION, ’M 

įD.O/S PROVIDE TCTfiAL* 
•HEALTH CARE FOR MORE , 
THAN TEN PERCENT OF i 
THE PUBLIC, SOME 20 Į 
MILLION AMERICANS//

SUSIRINKIMŲ

Chicagos Lietuviu Suvalkiečių drau
gijos pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio 27-dieną, 
6 vai- vak. Vyčių šulėje, 2455 West 
47th Street. Nariai prašomi dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės. E. Strųngyš, sekr.

The New-'? Pie

>x-V

Here’i real, homemade apple pie made a hew way that’a 
light, refreshing and chills in the refrigerator m about 2 hour*. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, ahd tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crUst ahd eHminate d!7 baking for thia Insdoixs pie.

Amber Apple Pie
1-1/21 package (3 oz.) lemon 

flavor gelatin
2 tablespoons socar

J/3' cup boiling water
teaspoon tin ham on 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 oz.) frozen 
whipped topping thafwed

Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 
stirring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with wddHIdnal apple rffees, ft dežtrtd.

Note: Dip apple slices in lemon juice to prevent darkening.

1/4
1/8

2
1

1/2
1

cup« coarsely chopped 
peeled applet (about 
2 medium)

cup chopped pecans 
baked 9-inch p-aham 

cracker crumb Quit, 
pooled

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

*
TURiMK 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė- Cicero, DL TeL: OLympic 2-1001

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1,38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11023 SbUTHWEST HIGHWAY. Paloš HilL, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArde 7-1911

<ADu6 iltMof VALANDOS

Li^luvly kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V«d4|« Aldorx Daulcui
Tolo^j 4-1413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

£ “Lietuvos Aidai’
KAZĮ BRAZDŽIONYTt

Programas v«44|a

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

Viso* laidos iž WOPA rtotfec, 
banfa 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374
fc—* HUIU.U ..L JL....

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill, Wednesday. June 23, 1080
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MOKINIU MINTYS
Kristijono Donelaičio mokyk- nelaitis buvo labai priešingas 

los aukštesnės klasės mokiniai kolonizacijai. Jis užtarė skriau- 
šiais metais išleido metraštį, ku-! džiamus būrus ir juos stiprino, 

žadindamas jų lietuvybę, ska- 
(tindamas nemesti savo papročių, 
kalbos, tradicijų.

Dabar pačioje Lietuvoje ir ki
tuose kraštuose lietuviai yra ap
supti svetimybėrųis, kurios da
ro jiems neigiamos įtakos, kaip 
ir Donelaičio laikais- “Metai” ir 
šiandien gali būti gera mums 
pamoka, kaip padoriai gyventi 
neoslankioje aplinkoje.

Tegul 1980-tieji metai būna 
skirti Kristijono Donelaičio ir jo 
tėviškės, Mažosios Lietuvos pri
siminimui. Mūsų mokykla pava-

I dinta garsiojo ' poeto vardu. 
Mums kaip tik dera suprasti Do 
nelaičio idėjas ir stengtis jas

Į įgyvendinti: išlaikyti savo lie- 
j tuviškumą, kalbėti lietuviškai, 
laikytis lietuviškų papročių. Bū
tų malonu aplankyti Tolminkie
mį, pamatyti Kr. Donelaičio tė- ; 
viškę ir bažnytėlę, bet negalė- ‘ 
darni ten nuvykti, savo širdimi 
ir mintimis apsilankykime poe-,^ 
to

rhnie išdėstė šias mintis.
Mes esame įpratę skaityti vy

resniųjų mintis, bet įdomu susi
pažinti ir su augančio jaunimo 
‘’Ratilai’’, kuriuose visus metus 
įvairiausios mintys didžiausiais 
ratais jiems sukasi, pinasi, nu
byra, o vėliau dar labiau iškyla.

Duodame progos vyresniems 
susipažinti, ką jaunimas galvoja.

* * *
K. Donelaičio sukaktuviniai 

metai ir jų reikšmė 
mums šiandien

Didysis lietuvių poet^-klasi-1 
kas Kristijonas Donelaitis gimė 
1714 m. Gumbinės apskr., Mažo- I 
joje Lietuvoje. Jis mirė 1780 m. 
Tolminkiemyje, šiais metais, va
sario 18 d. sueina lygiai 200 me
tų nuo Kr. Donelaičio mirties. 
Verta ir mums, Kr: Donelaičio 
vardo aukštesniosios mokyklos 
mokinams, pažvelgti į šį didįjį 
lietuvių poetą ir jo kūrybą.

Kr. Donelaitis buvo protes
tantų kunigas, giliai išsimoksli
nęs, šviesus žmogus. Jis studija
vo teologiją Karaliaučiaus uni
versitete, mokėjo senąsias grai
kų, hebrajų, lotynų, gudų, vo
kiečių kalbas. Šį, giliai tėvynę 
ir žmones mylintį, poetą geriau 
šiai pažįstame iš realistinės poe
mos “Metai”.

“Metai” yra svarbiausias Kr 
Donelaičio kūrinys. Kada ši po
ema buvo sukurta, pasaulinėje 
literatui oje vyravo sentimenta
lizmas ir klasicizmas. Kr. Done
laitis pirmasis rašė realizmo nuo 
talkomis. Gaila, kad jo poema 
buvo išspausdinta labai pavė
luotai, jau po poeto mirties, ki
taip pasaulis Donelaitį šiandien 
vadinfų Realistinės krypties li- 
teratūrosAėVu.

Tolminkiemis, kuriame Done-

ir Krizas yra viduryje tarp ge- j 
rujų ir neigiamųjų veikėjų.

Būta Kulytė, VIII B kl.
, * * o

Poemos tema aiški ir įdomi: 
gyvenimas Prūsų Lietuvoje ir 

tėviškėje... » h,loS>’bės dvaruose — žema dva-
Alvydė Eitutytė, VIII B kl. rininktl moralė, tą gyvenimą dar 

j pasunkina. Be pagrindinių vei- 
KRISTIJONO DONELAI- į kė^ų (prižkaus, Seimo,

ČIO “METAI"’ Į ^ar įdomūs yra Enskys ir Kri-
Lauro)

■Air

nas, D. Čekanauskaitė, A. Kun- 
gys, L. Palubinskas ir Ę, Ruz-į 
gyte. A į

— Dėkui muz. Vinęui Mamai- 
čiui, dabar gyv. Sunny Hills., 
Fla., už ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą ir už $5 auką.

— Dariaus - Girėno lituanisti
nę mokyklą Gage Parke baigė: 
Paulius Augius, Dalia Damašiū- 
♦ė, Paulius Jozaitis, Natalija 
Mackevičiūtė, Ingrida Naudžiū-? 
tė, Ramona Skirspstūnaitė, To
mas Strolia, Lydija Stroputė,. 
Tadas Stropus, Lidija Saulytė,' 
Rasa Šulaitytė, Rūta Tamošiū
naitė ir Aras Tijūnėlis.

— P. Babickas, LB Worceste- 
rio apylinkės pirmininkas, su
darė komisiją Yinkti adresus lie
tuvių. turinčių mokyklinio am
žiaus vaikus. Į juos bus kreip-, 
tąsi, kad leistų vaikus į lituanis
tinę mokyklą.

— Dr. V. Kvedaras išrinktas 
Kanados LB Hamiltono sky
riaus pirmininku, dr. A. Salmo
ns — vicepirm., Dalia Pajars
kaitė — ižd., Dana Lukavičiūtė-
— sekr., K. Mikšys — koordina
torium ir parengimų vadovu, K. j
Deksnys — ryšininku su Liet. I • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Dienų komiteitu, Aušra Pleinytė j Simmlasoms
- jaunimo reikalams. !. Mmms bungalow Brighton

t inurtimn Parke, 15 metu. Reikia skubiai par-— Kanados Lietuvių Jaunimo duotL’Neaukšta' kaina.

REAL ESTATE
Hamal, Žema — Fardarimui 
H£AL ESTATE FOR SALI

hfc.znal, žemi — Pardarimei
FJzAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DARDMJOS ILGIEMS TRR MINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESDUAIS IŠSIMOKUIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J; < . ;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, EL < TeL Virginia 7-774.1Chicago, EL

BUTŲ NUOMAVIMAS.
• NAMŲ PIRKIMAS PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTAR1ATAS ♦-VERTIMAI. 1

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDI MO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

zas.
“Metai” yra eilėmis parašy-. 

tas veikalas-poema apie lietuvių ' 
baudžiauninkų gyvenimą devy
nioliktame šimtmetyje Mažojo
je Lietuvoje. Donelaitis vadina 
tuos baudžiauninkus būrais ir 
pagal metų laikus aprašo jų dar
bus. Pagal keturis metų laikus 
pavadintos keturios poemos da
lys: “Pavasario linksmybės”, 
“Vasaros darbai”, “Rudens gė
rybės’’ ir “Žiemos

nagin

— J. Krasinskas, Worcester,: 
Mass., lietuviškos veiklos vete-; 
ranas ir spaudos koresponden
tas, mums rašo, kad pastaruoju 
metu žymiai susilpnėjo regėji
mas ir rašyti gali tik pagal seną 
įpratimą. Dėkui už auką ir už 
laišką, kurio pabaigoje taip ra
šo: “Linkiu Naujienoms sėkmės 
ir ilgiausių metų. Reikia vanoti

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicaęos miesto leidimą. 
Pirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai >r sąžiningai. ; 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tei. *27-3559

— .n .■ .................. /

Sąjungos tarybon išrinkti: Vyš
niauskas Antanas ir Krausaitė 
Veronika iš Calgary, Gudjurgy-į 
tė Daina ir Kasperavičius-Kas-1 
per Bruno iš Edmontono, Da-į 
naitytė Rūta iš Otavos, Lukoše- 
vičiūtė Rasa, Nagys Gintaras, 
Lukoševičiūtė Ina, Adamonytė 
Julija ir Staškevičius Linas-iš Į 
Montrealio, Sungaila Morkus/ ; 
Andulis Laimis, Senkevičius 
Gailius, Karosaitė Laima, Bire-. 
taitė Aldona, Jurėnaitė Ona, ? 
Matulevičius Gytis, Gustainytė 
Rima, Barsenaitė Sigita ir Rauth 
Rebeka iš Toronto, Paulius Gra
jauskas, Aušrotaitė Kristina, j 
Kairys Vidas, Krivinskaitė An- Į 
gėlė ir Trumpickas Rimas iš r 
Hamiltono, šetikaitė Daiva iš į nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
St. Catharines, Vytaitė Nijolė iš į savybę Chicagoj’e ar bet kur 
Delhi, Dragūnas Vitolis ir Miš- j Amerikoje, prašome skambinti 
kinytė Rita iš Londono, taip pat 
Tautkevičiūtė Danutė iš Wind-

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

.Kreiptis: ; *

Krizas yra darbštus, 
gas, geras ir optimistiškas žmo
gus. Jam patinka turtingas gy
venimas ir jis to siekia. Krizui ’ bėndruomenįnirikus, kurie nori 
taip pat atrodo, kad tie, kurie j bendradarbiauti su okupantu ar 
dirba ir neatlieka darbą gerai, 
reikalauja per daug atlyginimo 

. ir maisto. Donelaitis per Krizą 
pavaizduoja būrų ekonomišką 
padėtį Prūsijoje.

rūpesčiai”, j Enskys man yra vienas iš 
“Metuose” aiškiai išvestą para- Įdomiausių veikėjų poemoje. Mt>nica, Cal., pratęsdamas pre- 
lelė tarp gamto^ę^ao^us gy- Jis, kaip ir Krizas, turi padėję- numeratą, atsiuntė 85 auką.

' jų ir mėgsta puoštis. Jis rengia- Ona Galvydienė iš St. Peters- 
si brangiais rūbais ir yra pamė-. bųrg, Fla., apsigyveno Treasure 
gęs puotauti. Jam nepatinka neš Į Island apylinkėje. Keisdama ad- 
vara ir apsileidimas, visą laiką 
jis krečia juokus tiems, kurie 
netvarkingai rengiasi. Enskys 
įneša humoro į “Metus”.

Lauras yra palinkęs į filoso
fiją. Jis moko visus taupyti mais 
tą. Jam taip pat nepatinka ko
lonistai ponai ir jis visiems ta 
savo mintį perduoda.

. Vytenis Kirvelaitis, VIII A kl-
(Bus daugiau)

i jo agentais, o tiltininkai visai pa
sikeis, kai nereikės tiltų statyti. 
Lai gyvuoja ALTa, VLIKas, 
BALFas ir laisva, nepriklauso
ma, demokratiška Lietuva”.

— Charles K. Rakūnas, Santa

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-3775

venimo. ‘
Poemos veikėjai yrą būrai ir 

ponai, gyveną ša^^jį^iienini
laitis ikl^onayo, iki 18 a. pra- gyvenimą. Kai ky^e'k Reikėjai 
džios ; blivb visai lietuviškas, yra teigiami, kiti 'A-į^ieigiami. 
1709-lj7ipmr siautęs maras ir Neigiamieji veikėj^2?_ 
badas- isnaųlono daugiau negu ’ ti daugiausia iš'pc»^^irinin- 
trečdžflį I Mažosios Lietuvos gy-lkų ir vokiečių. Teigi^įfėį’i vei

kėjai: Pričkus, SelnilsMi! Lau
ras. Pričkaus lūpomis dažhai kai 
ba pats Donelaitis, nes. Pričkus 
skelbia paties' poeto idėjas ir 
parodo daug išmintięsj>Žfoogiš-: 
kųjų veikėjų būryje Pilkus už-! 
ima centrinę vietą. Šeimas yra 
dar padoresnis, tvarkingesnis ir ... 
pamaldesnis už Pričkų-^ Enskys — 

.. ., |

darv

ventojų.ĮĮ jų vietą vokiečių val
džia privežė kolonistų: vokiečių, 
šveicarų, prancūzų. Ši koloniza
cija labai', susilpnino lietuvybę 
ir žmonių dorovę.

Svetimieji kolonistai buvo 
daugiausia dvarininkai, o lietu
viai — jų baudžiauninkai, Done
laičio būrais vadinami. Kr. Do-

resą atsiuntė $3 auką. Dėkui, i

—Kostas Plepys, Hot Springs, 
Ark., Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus valdybos narys; 
parėmė Naujienų ' leidimą $10

B^STnsghborhoodjkpTq REALTY GPOUP
U.S.A.* ; ‘j

We’ll help you moke the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION " 
7152 So. Kedzie Avenue 

' Tel. 776-8505

A. TV ER AS 
Laikrodžiai ir brangenybes 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 Wwt 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

auka. Dėkui už ja ir už vertinį soro.
gus raštus. '

— Šv. Kazimiero lituanistinę, 
mokyklą, Los Angeles, Calif 
baigė 5 abiturientai: J. Buže-'

r

SIUNTINIAI J LIETUVA
HAHLIA NOREIKIBNA

2MS Wart 6Mb St, Chicago, HL (0621 • TeL WA 5-S7§7

MAISTAS 11 EUROPOS SANDELIŲ j

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, HL 60643

Telef. 312 238->787
• Nemokrmit patarnavimas užsakant lėktuvą, traukiniu, lalvtj kelio- 

niq (cruiser), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
(nacijas kelionių reikalais.

a Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiau rezervuoti vietai
S anksto — prieš 45-60 dienų. ' V f &

1

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 3-2737

CLUB TIPS OH

tXPRESSWffDUM/W
* don’t cut in between cars 
į THAT ARE ALLOWING SAFE 
< FOLLOWING DISTANCES.-.

5- ___ ______ _____ <<^3

\į-SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į
'! .. i. yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu rraternalinė ar- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. ~

MERĖ J. BYRNE NEMETA 
REPORTERIŲ •'

; CHICAGO, UI. — Chicagos 
! miesto merė Jane Byrne praeitą 
pirmadienį buvo įsakiusi Chica
go Tribune reporteriams išsi
kraustyti iš miesto savivaldybės 
spaudos kambario ir palikti tuš
čią stalą, prie kurio dirba šeši 
reporteriai.

Miesto majotė buvo labai ne
patenkinta, kai Tribune paskel 
busi “netikslias” žinias apie že
mės pardavimą. Per savaitgalį 
protingesni advokatai buvo ban
dę atkalbėti majorę nuo tokio 
nusistatymo, bet jiems nepavy
ko. Tačiau pirmadienio vakare 
majore Byrne nebuvo taip griež
tai nusistačiusi. Tribune repor
teris R. Davis pirmadienį atvy
ko ir atsisėdo' prie stalo, igno
ruodamas ankstyvesnį įsakymą 
pasitraukti. Kaip visas šis reika
las baigsis, sunku pasakyti, bet 
viena aišku, kad dienraščio savi
ninkai ir advokatai pasiryžę tęsti 
kovą ir* reikalui esant, net bylą 
prieš miestą iškelti.

; ar užeiti į mūsų Įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę ■ 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tęl. 767-0600 ■
Independently owned and operated

PRIE 72-ROS IR MAPLEWOOD
Mūrinis 3 butų ir 2 mašinų ga
ražas gerame stovyje. Skubiai 
parduodamas tik už $49,000.

VAINA REALTY
TeL 925-6565

PROGA BIZNIERIUI
Edwardsburg, Mich., Highway 62 ir 
Elkhard Rd. kampas, savininkas par
duoda du akrus su 3 dideliais namais: 
krautuvės pastatas ir du namai po du 
butus, didelė daržinė ir darbui gara
žas. $155,000.

TeL (616) 663-2986

atlieka kultflrtoitu darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

Siuntiniai į Lietuvį 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 6M32. Tel. <YA 7-5980'

Notary Public
INCOME TAX SERVICE p 

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Žagelis, Agent 
3208*4 W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
40642, . 424-1654

State Farm fire and Casualty Company

THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
YOU'RE FOLLOWING TOO CIOSF1.Y.

IF YOU DRIVE AT THE

THE RiGRT LANE.

darbus dirba. -
— _■ — r--: - - -------- --- ~

SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu " 
apdraudų savo nariams. _ s ______

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač daudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdranda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 mėtoma.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjos, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai t SLA Centrą:

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

307 W. 30th If.
ToL dm 543-221E

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629 x

Knygos kaina — 5 doleriai

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo. Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis ■ 
formomis. j

Knyga au formomis gauna- 
1739 South Halsted St, Chica- 
ma Naujienų administracijoje, 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

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

prašomi užsisa-

adresas: ■ . 
Campbell Ave.

— Į naująjį Irako parlamento 
ikandidatavd 19 moterų, kurių 

M 14 buvo išrinktos. Parlamente

•—; i
• Nustatyta, kad siaučiant 

audrai jūroje, žuvys nuo 2 iki 
70 svarų suserga jūros liga. Taip 
pat suserga ir auksinės ar kitos 
antikvarų žuvelės, jei lik ilgiau 
jų vandenf siūbuosime.

Advokataa
GINTARAS P. ČEPtNAS

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

9 vai- ryto iki 12 vaL d.
T Ir pagal susitarimą. <

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

Chicago, m. 60629

— Tokijo parlamentas turi 
511 narių. liberalai demokratai 
paskutiniais rinkimais pravedė i 
mažiausia 260 atstovų. Jie suda- J 
rys valdžią be koalicijos.

DENTURE WEARERS
j A major v 

advancement -

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application bolds 
comfortably up to 4 days

XXUIltNOt CHICAL a ILL. WtdBMdar, lone 25,




