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ALTA VLIKO KONFERENCIJOJE
Į VLIKo šaukiamą Lietuvos 

laisvinimo veiksnių konferenciją 
Kultūros Židiny, Brooklyne,' bir
želio' 21 " d., iš Cliicagos vyko 
ALTos pirm. dr. K. Šidlauskas, 
vicepirmininkas. T. .Blinstrubas 
ir generalinis sekretorius kun. 
A. Stasys.

• Buvo pagrindiniai aptarti rei
kalai ryšium su Madrido konfe
rencija bei apsvarstyti kiti bend
ru Lietuvos laisvinimo klausimai. 
Konferencija buvo gausi ir sėk
minga. ,

* * *

Madride kels perskir
tų ŠEIMŲ REIKALĄ

NVashingtone veikianti’- ameri
kiečių sudarytoji Helsinkio ko
misija, Vadinama ’ Commission 
on Security and Cooperation in 
Europe, atsiuntė raštą ALTos 
įstąigai,. pranešdama, kad. yra 
nusistatymas Madrido konferen
cijoje iškelti perskirtų šeimų 
klausimą..' ’ *

Komisija nori turėti paskuti
nes informacijas apie tpkiaš lie
tuvių . perskirtas . šeimas. ALT a 
šias informacijas perteiks.

. ♦ ♦ * ;

TEISMAI DĖL ŽYDŲ 
LIKIMO LIETUVOJE

Jungtinis'Pabaltięčių komite
tas Wašhmgtone gavą kpngres- 
manojR. McClory rąstą,: kuriuo 
informuojama; -kad Tęjsiiigumo 
departamento., sudarytdji' Rąro 
nusikaltėliams investiguoči įstai
ga numato ’ pasinaudoti ir rusų 
vyriausybės pateikiamais doku
mentais bei liudininkais',' pirma 
ištirdama jų patikimumą, žino
dami, kad okupantas yra dažnai 

. linkęs pakaltinti ir ,visai nekal
tus asmenis, siekdamas užniušti 
jais pasitikėjimą .visuomenėje, 
turime tai pramatyti' ir pasi
ruošti. - ” ' /-

Amerikos - Lietuvių Taryba 
pradėjo vesti kartoteką - sąrašą 
tų-'bolševikų okupantų tarnauto
jų ir jų talkininkų, kurie žiau
riai tardė, kankino, kalino, žu
dė j Lietuvos žmones, žinantieji 
tubs faktus ir pavardes prašomi 
nedelsiant pranešti Amerikos 
Lietuvių Tarybai, 2606 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629, kad tu
rėtume surinktus duomenis ir, 
atsiradus reikalui, galėtume pa
naudoti ginant nekaltus lietu
vius, išsklaidant nepamatuotus 
kaltinimus mūsų tautai.

IŠSIRINKO PREZIDENTĄ

REIKIAVĮKAS, Islandija (UPI) 
Pirmadienį islandieeiai rinko 
prezidentą — ketvirtąjį savų ne
priklausomo gyvenimo istorijoj. 
Suskaičiavus 96% balsų,' neabe
jotinai išrinkta 50 metų Reikja
viko teatro direktorė Vigelis 
Finnbogadotie, gavusi 33.5 proc. 
balsų. Rinkiminėje kampanijoje 
ji pasisakė prieš JAV aviacijos 
bazę Indijoje. Buvo daugiau kart* 
didatų. Iš 144,000 balsuotojų 
32.3% pasisakė už 55 m. buvusį | 
Islandijos universiteto rektoriui 
Gudlaugur Thornvaldsson.

Islandija buvo Danijos 
nija. Nepriklausomybę ■. 
1944 metais.

kolo- 
gavo

BEGINĄS GAVO ŠIRDIES 
PRIEPUOLĮ

JERUZALĖ, Izraelis. — Prem
jeras Menachem Begin, bekalbė
damas ir sekdamas parlamento 
debatus, gavo lengvą širdies 
priepuolį: ir buvo paskubomis 
■nuvežtas Į artimiausią ligoninę.

Begino gydytojas pareiškė, 
kad priepuolis nebuvęs iš stip
riųjų. Premjeras atsigavęs ir 
manoma, kad netrukus jis ir vėl 
galės/pradėtį savo įprą&įą dar
bą. 'į-ai'-e^ą^&Ątrasis N^^^jnęį 
širdies priepudnį^ U 

r » fPačioj ėį. ,krašto i yąįdy m p Įa- 
džic^ė premjeras BeįrH buv$ ga
vęs. Širdies -^rĮeptiolį. Tąsia būvęs 
smarkesniu Smūgis. „ .

— Reagano rinkiminės kam
panijos darbuotojų pranešimu, 
kandidatai į viceprezidento vie
tą sumažėjo. Dabar minimi tik 
trys: George Bush, Atstovų Rū
mų narys iš New Yorko Jack 
Kemp ‘ ir/ Indianos senatorius 
Richard Lugar.
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Kremliuje Vokietijos kancleris į Helmut Schmidt dvi dienas posėdžiavo 
su Brežnevu. Maskvos maršalams kancleris nurodė, kodėl Sovietų 

valdžia privalo atšaukta visas karo jėgas iš Afganistano.

iMM

SUPOLITINTI TIKĖJIMO IR BAŽNYČIOS
TEKO OPERUOTI 

IRANO ŠACHĄ

HELMUT SCHMIDT TRIS VALANDASTARĖSI SU BREŽNEVU
VOKIETIJOS KANCLERIS IŠDĖSTĖ BREŽNEVUI 
SĄLYGAS TOLIMESNEI DETENTĖS POLITIKAI

MASKVA, Rusija. — Vokieti
jos kancleris Helmut Schmidt 
veik bis valandas tarėsi su Leo
nidu Brežnevu, aukščiausiosios 
Sovietų Sąjungos tarybos pirmi
ninku ir generaliniu komunistų 
partijos sekretoriumi.

Brežnevas norėjo išsikalbėti 
su Vokietijos kancleriu Schmid- 
tu Vakarų Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos reikalais, bet pačioje 
pradžioje pokalbis tuojau įgavo 
truputį kitokio pobūdžio. Kanc
leris Schmidt pranešė, kad jis 
dalyvavo Venecijoje vykusioje 
septynių valstybių galvų konfe
rencijoje ir jis visų tapo’ įgalio
tas padaryti pareiškimą. Brež
nevui nieko kito nebeliko, kaip 
sutikti išklausyti Schmidto pa
reiškimą, o vėliau tęsti pasita
rimus.

IŠTRĖMĖ SOVIETŲ 
DIPLOMATĄ

TEHERANAS, Iranas. — Pars 
žinių agentūra pranešė, kad pir
madienį Irano valdžia Įsakė So
vietų Sąjungos ambasados pir
majam sekretoriui Vladimir 
Galvanovui apleisti kraštą laike 
24 valandų už šnipinėjimą. Jis 
buvo sugautas perimant žinias 
bei dokumentus iš vieno užsie
niečio. Daugiau apie jį praneši
me nieko nesakoma.

Irano politiniai sluoksniai bi
jo, kad Maskva nepaveiktų Ira
no’ kairiuosius revoliucionierius 
veikti prieš mulos Chomeinio 

Į, valdžią.

LENGVAI IŠVEŽĖ SUN
KIUS KRUGERANDUS

LOS ANGELES, Cal. — Šian
dien paaiškėjo, kad praeitą sa
vaitę iš Brink bendrovės sandė
lių dingo pusantro milijono dole
rių vertės aukso. Praeitą savaitę 
į Brink sandėlius iš Pietų Afri
kos buvo atsiųsti 2,250 auksinių 
krugerandų. Tai auksiniai me
daliai, kuriuos labai lengva sau
goti. Tie krugerandai buvo atsar
giai nulieti, gerai įrišti ir tinka
mai supakuoti. Atskiras paketas 
su krugerandais svėrė po 110 
svarų.

Daugelis tarnautojų atsiųieha, 
kad tie krugerandai praeigą tre
čiadieni iš aerodromo buvo at
vežti/tiesiai į'-Brink bendrovės 
sandėlius, visi atsimena, kur jie 
stovėjo ir kaip jie buvo tikrina
mi. Bet niekas nežino, kas jiios 
išvežė ir kur jie galėtų būti iš
vežti.

Pirmadienį padarytas nuodug
nus patikrinimas nustatė, kad 
tie krugerandai jau buvo dingę 
praeitą savaitę. Tai galėjo būti 
tą pati trečiadienį ar ketvirta
dieni. Taip pat nustatyta, kad. 
neateina j darbą vienas tarnau
tojas. Pranešta FBI agentams, 
nes manoma, kad krugerandai 
išvežti i kitas valstijas.

LĖKTUVO GROBIKAS
PO DERYBŲ PASIDAVĖ

UPI žinių agentūros praneši
mu, pirmadienio vakare jaunas 
vyras pagrobęs Argentinos Boe
ing 747 lėktuvą su 45 keleiviais 
ir įgula. Jis reikalavo $100,000 
ir saugios kelionės i Meksiką.

Po 12 valandų derybų ir ak
cijos ašarinėmis dujomis, gro
bikas paprašė advokato ir pa
sidavė.

Schmidtas pirmiausia patarė 
Leonidui Brežnevui visų pirma, 
atšaukti visas Sovietų karo jėgas 
iš Afganistano. Jis padarė pra
džią, pranešė, kad atšaukia dalį 
Sovietų karių iš Afganistano. 
Jis turėtų pratęsti savo įsaky- 

rĮpąą ištraukti karius iš Afganis-|cj 
tano, kbf £ ten bus išvestos vi- { 
sos Soyietų karo jėgos.

Pirmo pokalbio metu Brežne 
vas išklausė visą kanclerio H 
'Schmidt pareiškimą, bet jis pats 
nedavė Sovietu valdžios atsakv 
mo į pagrindini klausimą. Brež 
nevas pakvietė Schmidtą Krem 
liuje suruoštai vakarienei. Ant 
rojo Pasaulinio karo metu kanc 
leris Schmidt buvo vokiečių ka 
riuomenės karininkas. Jis buv«y 
antrasis vokiečių kari uomenė 
leitenantas, bet karo pabaigoje 
jis palaikęs ryšius su kariniu 
kais, netikėjusiais Hitlerio skel 
biamoms idėjoms. Brežnevas pa 
prašė kancleri vakarienės meti 
išdėstyti tas pačias mintis, ku 
rias jam pareiškęs. Kancleri 
Schmidt taip ir padaręs. Susi 
rinkusiems gausiems Kremliau 
eonams kancleris pareiškė, ka* 
Sovie'ų Sąjunga, siųsdama save 
karo jėgas į Afganistaną, išai 
džiusi lygsvarą, užėmusi kariny

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PRADĖJO 12 DIENŲ 
PASTORACINĘ IR RELIGINĘ MISIJĄ BRAZILIJOJE

BRAZILIJA, sostinė (AP). —: 
Pirmadienį Brazilijos sostinėn 
Brasilia atvyko popiežius Jonas
Paulius II 12 dfenų vizitui. Jis, KAH.X^pUs. _Irano ša- 
aplankys 13 mostų - nuo paąn; c]lui 1)UV0 d vvkusi 
moderniausių, koks yra naujo- įr ky._
sios statybos so'stinė Brasilia, iki i „.i .as;. \ .... ■ puoa. Paaiškėjo, kad vėžiu ser-pnmrtyvių mięstelnj Amazonės, ,achui d

vandens i plaučius. Be. to, prisi- reeMromo j soslmę nede^lu,^; iauči Jd imas 
ĮėUfSmoMm, tūkstančiai sostinės i (o prezidente; , ie aun. 
Įįr apbnkimų vietovių gyventoja. | ky kvė|)avima ir pidudy uždegi.

mą, pareiškė, kad šacho' padėtis 
esanti labai suriki, nes jis nega
lįs kvėpuoti.

Iki šio meto šachą operuodavo 
geriausi Amerikos gydytojai, bei 
praeitą savaitę kilo klausimas 
apie vielinių gydytojų pasirin
kimą. šachas buvo išvežtas į ka
rišką Kairo ligoninę, teko ten pa
sirinkti geriausią gydytoją.

Šachą pirmadieni operavo gy
dytojas dr. Abdel Kadur Osman. 
Egipte jis skaitomas vienu iš ge
riausių gydytojų. Jam operacija 
pavyko. Jis pareiškė, kad šacho 
organizmas esąs stiprus, šacho 
temperatūra buvo pakilusi be
veik iki šimto laipsnių. Operaci
jos metu nustatyta, kad plau-

tigrai’sveikino. Pirmąsias iš 13 
Klišių po atviru dangumi jis ce- 
lebravo miesto aikštėje, didžiu
lių dangoraižių aplinkoje, daly
vaujant virš pusės milijono ti
kinčiųjų.

Savo pamoksle popiežius at
kreipė dėmesį, kad Bažnyčios 
misija yra ne socialiniai ar poli
tiniai reikalai, bet dvasiniai, ta- 
čau ragino dirbti prieš sociali
nius neteisingumus ir nelygybę. 
Savo pamokslan jis įjungė por
tugalų kalbą, kuri yra devintoji 
jo kalbų lobyne.

Braziliją atrado ir įkūrė por
tugalų keliauninkas ir tyrinėto-

i jas Pedro Alvares Cabral 1509
metais. Prie Porto Seguro pa-jJ,T° r.u, v. .. ... j- • , lemose, be vandens, butą dar irkrancių jis pastate medinj kry-i

— Irano šachas ir jo šeimos 
nariai Jnformuoti apie turimą 
vėžį ir kiekvienas operacijos pa
vojų.

PASIRAŠĖ SINTETINIO 
KURO ĮSTATYMĄ

Prezidentas - Carteris pasirašė 
$24/bilijonų .Įstatymą gaminti 
sintetinį kurą/ Sintetinio kuro 
gamyboje dirbs apie^/O.OOO dar
bininkų. Trys bilijonai dolerių 
bus sunaudoti saulės energijos 
projektams. /■

— Senatas vienbalsia'i $6.4 bi
lijonais sumažino administraci
jos pristatytą tvirtinti biudžetą. 
Manoma, kad ir Atstovų Rūmai 
sutiks su šiuo-Senato nutarimu.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $638.

Helmut SchmidtKALENDŲ RĖLIS
X *

Liepos 2: Monegunda, Aristo- 
nas, Žilvinė, Jau gėlė, Lengvenis.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:29.
Oras debesuotas, gali lyti.

Vokietijos kancleris aiškino 
Brežnevui, kodėl Sovietų ka

ro jėgas reikia išvesti 
iŠ Afganistano. ■

r

į žiu ir naująjį kraštą pavadino 
Vera Cruz ar Santa Cruz — 
šventas Kryžius. Ir dabar Bra
zilijoje yra didžiausia katalikų 
bendruomenė pasaulyje. !

Popiežius Jonas Paulius II lan- | 
kė aviacijos bazę ir matėsi su 
vyskupais ir žurnalistais. Jis 
jiems pakartojo, kad Bažnyčios 
rolė turėtų būti dvasinė, bet tai 
nereiškia, kad ji nesirūpintų so
cialinio teisingumo reikalais, šis 
klausimas yra gvildenamas nuo 
pal Kristaus laikų.

-- Izraelio kariai įsiveržė į 
pietų Libaną ir išsprogdino pa
lestiniečių centrą.

— 9,000 Detroito miesto dar
bininkų paskelbė streiką. Nori 

1 didesnio atlyginimo.

— Nuo liepos 1 d. Socialinės 
apdraudos čekiai bus 14.3% di
desni, negu jie buvo iki šio meto.

— Popiežius įsakė Brazilijos 
kunigams nesikišti į politiką.

pūlių. Operacijai pasibaigus, ša
chas tuojau atsigavo ir lengviau 
kvėpavo.

ATVYKO BALTIC ASSO
CIATES PIRKLYS

CHICAGO, Ill. — Gintaras Ka
rosas, Baltic Associates bendro
vės didžiausias pirklys, iki šio 
meto vienas važinėje po kraštą 
ir siūlė įvairiausias lietuviškas 
prekes. Nusibodus jam vežioti 
prekes, jis pasidarė didelius ka
talogus ir juos vežė, siūlė, dalino 
ir pardavinėjo po visą kraštą.

Dabar jau ir katalogas (kieto 
popieriaus, sunkiai sveriantis) 
tapo labai sunkus, mašina vos 
pajėgia juos pavežti, tai padarė 
lengvesnio popieriaus brošiūrėlę 
— Lietuvos praeitį ir dabartį.

Pirmą kartą Gintaras Karosas 
kelionėn leidosi ne vienas. Jeigu 
kartais kas mašinai pakeltoje 
atsitiktų, tai pasiėmė architektą 
Rimą Monomaitį. Rimas visus 
lietuvius vertelgas nufotogra
fuoja ir duoda mašinai lietuviš
ką ženklą.

— Iš Irano ateina žinios, kad 
Teisingumo ministerija yra pa
ruošusi bylą teisti 28 metų ma
rinų Sgt. Michael Moeller iš Loup 
City, Nebraska. Jis kaltinamas 
turėjimu lytinių santykių su 
23 metų Irano studente Amaz 
A., kurią brolis pasmaugė. Irano 
teismų sistemoje už lytinius san
tykius su nevedusią moterimi 
gresia 10 melų kalėjimo.

i .

PALESTINIEČIAI PADEDA 
SAN SALVADORE

BEIRUTAS, Libanas. — Prieš 
porą savaičių Libane įvyko Sal
vadoro sostinės San Salvadoro 
revoliucinio elemento pasitari
mas su palestiniečių atstovais. 
Ten susitarta teikti palestinie
čių pagalbą San Salvadorui. Pir
miausia palestiniečiai teiks gink
lus, o vėliau jos seks patyrę pa
lestiniečiai.

— Diktatorius Chadafi vis dar 
nepaleidžia Libijoje sulaiky
tiems vokiečiams išvažiuoti.

— Kongresas leido prez. Car- 
teriui panaudoti $40,000 suim
tiems amerikiečiams, kai jie 
bus išleisti.

— Prez. Carteris vyks į Toki- 
į jo liepos 9 dieną pagerbti mirusį 
j Japonijos premjerą Masayoshi 
Ohirą specialiose apeigose, ku
riose dalyvaus daugelio kraštų 
prezidentai bei premjerai.

I

ninę valstybę ir ruošiasi kitų 
kraštų grobimams. Venecijoje 
suvažiavusieji reikalauja Sovie- 

} ų Sąjungą išvesti visas Sovietų 
karo jėgas iš Afganistano. Kai 
os bus atšauktos, tada bus ga- 
ima atstatvti tas salvgas, bu
vusias prieš įsiveržimą į Afga- 
listana.

Trumpai jam atsakęs pats 
Brežnevas, bet jis visai neminėjo 
pie Sovietų karo jėgų įsiverži- 
ną į Afganistaną. Jis pareiškė, 
.ad šitas klausimas turės būti 
lirmiausia aptartas tarp dabar- 
inės Afganistano vyriausybės, 
o kaimyninių kraštų ir Tarybų 
>ąjungos.

Antradienį kancleris Schmidt 
lar kartą buvo susitikęs su 
Brežnevu ir keliais jo patarė- 
ais. Brežnevas norėjo kelti klan
inių apie gerinimą santykių 
arp Sovietų Sąjungos ir Vaka- 
•ų Vokietijos, bet kancleris 
riumpai atsakė, kad tie santy- 
<iai daug priklauso nuo Sovietų 
karo jėgų išvedimo iš Afga- 
ūstano.

Įsiveržimas į Afganistaną, So
vietų policijos sauvalė ir karo 
’eiksmai prieš ramius krašlo 
jyventojus kelia didelio nerimo 
šovietų politinėse sferose. Sovie- 
ų vadai ieško išeities, bet tuo 

tarpu jos dar nesimato. Tvirti- 
lama, kad pats Brežnevas buvęs 
priešingas įsiveržimui į Afganis
taną, bet dabar jau privalo klau
simą spręsti, jeigu nenori dar 
abiau apsunkinti tarptautinės 
padėties. . .

i

Sovietų aukščiausiosios ta
rybos pirmininkas Brežne
vas atidžiai išklausė Vokie
tijos kanclerio argumentus, 
kodėl rusai turi išsikraus

tyti iš Afganistano.
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Kas buvo ir kas yra
(VIETOJ FELJETONO)

Man atrodo, kad Lietuvos is
torija prasidėjo Degučių kaime, 
p^ies ICO metų. O kaime buvo 
tokių vyru, kurie kortom gerai 
lore ir viską žinojo, pav., Leipus, 
Šeduikis ir kt. Jie ir velnią iš' 
nieko mokėjo padaryti... Be ki
tų gerųjų pusių, Degučiai buvo 
garsūs naminiu alumi ir links
momis ‘"vakaruškomis”. Jauni
mas žinojo kada ir kur eiti. Net 
mudu su dail. Antanu Rūkštele 
Samanio ežeriuke šalia pušynu 
apaugusio piliakalnio, kur buvo 
gausu baravykų, maudėmės. De 
gutiškiai dar prieš šimtą metų 
grojo rock-and-roll muziką, tu
rėjo didelį būgną, padarytą iš 
jaučio odos, užtemptą and dide
lės alaus statinės galo- Leipus 
su Kajučių padirbo didelį me
dinį kūjį būgnui mušti. Kai jau 
duos iš peties kūju į būgną, tai 
Samanio ežeriuke šapalai ir ly
nai iš vandens pašokdavo. Or-1 tos iškritusios, viduryje aslos 
kestrui grojant gusto priduoda- 
vo pakabintas blizgantis žagrės 
noragas. ?

Negi piemenausi visą amžių, 
kai kaimo bernai mergina šok-

O Nors sakoma, kad sena lapė 
nepageidauja mokytojų, tačiau 
pravartu susipažinti su minti
mis nuo nemigos, atspausdinto
mis “Pro mėlynus akinius” skil
tyje Dirvos 25 numeryje:

* Geras krikščionis yra tas. 
kuris susituokia su angelu, o 
visą amžių neišsiskyręs išgyve
na su velniu.

Jeigu mūsų gyvenimo ke
liai būtų iškloti rožėmis, niekas 
šiame pasaulyje nevaikščiotų 
basas.

* ženklas, rodantis, kad artė
jame į visų žmonių lygybę ir 
brolybę, yra tas, jog šiandien 
beveik nebedėvime skrybėlių Ir 
nereikia jų susi keiti prieš iš
mintingesni ir garbingesnį.

* Jeigu tavo draugai ar pa
žįstami yra labai išdidūs ir rie
čia prieš tave galvą, nesiunti- 
nėk jiems nei laiškų, nei svei
kinimų paštu, o nunešęs padėk 
juos prie namų ant laiptų. Ta
da jie vis tiek bus priversti nu
silenkti.

3 Dailininkas tapė vienos di
dingos ponios dukros portretą. 
Molina atsiklaupusi glostė duk
ras ružaves suknelės raukšles. 
Dailininkui buvo pikta, kad kliu
do darbą. Kai motina išėjo, daili
ninkas nupiešė ją klūpančią. Po 

Sapnuoja apie astronautus mėnulyje*
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dina ir dar koks nepraustabur
nis surinka ant vaikų:

~ Šalin, varlės, nesimaišykite 
po kojų!

Mes į Degučius visus šunke
lius žinojome, o kad šunys ne
užpultų, tai patvoriais pralįsda- 
vome. Ten ir merginų turėjome: 
Stasę. Antosę ir Barbutę. Jos 
laukdavo mūsų, už svirno pasis-

An- 

kad

ma-

lėpusios šaipėsi. Vyresnioji 
tose mane stačiai įžeidė:

— Pasakyk savo tėvui, 
tavo ausys didelės!

O kas tau galvoj, kokios
no ausys! Kita mergiotė pasakė:

— Kai jo galva užaugs, tai 
ausys bus geros.* * *

Iš Lietuvos draugas man ra
šo: “Broleli, atsimeni? Nuėjau 
į buvusią mūsų sodybą ir nus
tebau. Ten, kur buvo mūsų na
mai, dabar vėjas duris varsto. 
Kur buvo knygų spintos, — len 

vėjo sunešta šiukšlių krūva. 
Kiti namai baigia supūsti. .. Mes 
dabar gyvename gerai. Nieko 
mums nesiųsk”.

Don Pilotas

kiek laiko ji sugrįžo ir nustebus’ 
paklausė: —Kokia čia boba su 
plačiu užpakaliu?

e Telefono kompanija gerai 
padarė, kad panaikino dviejų li
nijų sistemą. Man. reikėjo sku 
biai paskambinti, bet telefona> 
buvo užimtas: dvi kūmutės ple 
pėjo. Kai trečią kartą bandžiai 
skambinti, išgirdau: —Tegul j 
m-an p a b u č i u o j a ten, km 
šnypščia... ,

> šį pavasarį oras buvo’ toks 
naktį “žiema”, o dienomis va 
sara.

O Nuo bažnyčios iki Westerr 
Ave. reformuotoji 69-oji gatvė 
dabar pavadinta Lithuanian Pla 
za Court Padaryta raudonų ply 
telių apskriti varteliai į važiuot 
į kitą bloką. Lietuviška dvasia 
truputį priblėsusi, bet vis da 
pro atdaras duris iš tavernų kve 
pia alaus aromatas, girdisi dai
nelė:

Tupi šarka ant tvoros, 
Nesulaiko uodegos, 
Tupės da, tupės da, 
O mes gersim da.. .

Vai baisus, baisus, 
Baisus, miško žvėris, 
O dar yr baisesnis 
Žmogus nedagėręs...

Don Pilotas

Anekdote, kaip gyvenime 
gyvenime, kaip anekdote

Tarybinėje spaudoje apra 
syta tokie dalykėliai:

—Kam arklį pavogei? — klau 
šia teisme čigoną.

— Ponuli, aš visai jo nevo 
giau- Tai jis mane pavogė, — 
atsako teisėjui čikonas. — Ei
nu keliu, o jis vidury kelio gu 
Ii. Peržengti norėjau. Išsigando 
kad šoks, kad ims nešti. Taip 
aš ir išlikau besėdįs ant nuga 
ros.

Panašiai atsitiko ir Jurbarko 
rajono “Gegužės pirmosios” kol 
akyje. ,

FARIZIEJIŠKAS DEBIUTAI ,
Kepė Blyną Lietuvoje 
K.G.B. plaktas tešlos, 
Ir išėjo politrukas 
Labai neaiškios spalvos.

Ir taip mokslus jis išėjęs, 
Priežiūroje K.G.B., 
Atvažiavo suklijuoti 
Susiskaldžiusius D.P.

Ir Dirva Klivelandienė 
Spaviedojos ir gailėjos, 
Lyg ta pasakų undinė 
Pardavus tautos idėjas.

O Petronio ditirambą
Puoselė Angelų mieste;
Visi tilpo po jo skranda i
Kaip mirkyti šviežiam svieste. ‘

Pas Yucaipos tautininkus 
Buvo inkarą nuleidęs, 
Sutarė remt frontininkus 
Ir “Rodino’s” kriū-kriū veidą.

Gal kas parašys poemą
Apie jų progresą aukštą, 
Ar Hollywood’© cinema 
Sukurs naują “Holocaust’ą”.

K. Vabalėlis
♦ ❖ ❖

GUVUS VINCUKAS 
MONTESSORI MOKYKLOJE

Montesori mokyklos mokyto
jas, norėdamas sužinoti apie mo
kinių tėvus, klausinėjo mokinius. 
Atėjo eilė klausti ir žemaituką 
Vincuką, nesenai atvykusį Ame 
rikon:

— Kas yra tavo tėvas?
— Ligonis, pone mokytojau.
— Aš klausiu ką jis daro.
— Čiaudi, pone mokytojau.
— Aš tavęs neklausiu, ką jis 

daro sirgdamas, bet ką daro 
sveikas būdamas.

— Tada nečiaudi, pone mo
kytojau.

— Sakyk, ką jis daro, kai ne
serga ir nečiaudi?

— Sveikas būna.

Sargyboje.

Bronių

gyniausi, 
užpuolė.

Kam kiaulę pavogei? —( DIALOGAS MASKVOJE
klausia traktorininką 
Kapačinską.

— Aš nekaltas. Tik
— aiškina. — Ji mane
Važiuoju vėlai vakare pro Mani 
vilių fermą. Lietus užėjo. Ką 
daryti? Nubėgau fermą du
rys nerakintos. Ūktelėjau, sa
kau, su sargi; pasišnekėsiu. O 
čia viena riestasnukė kad stvers 
už kiškų. Ir nepaleidžia, nela
boji. Iltim kojon kimba- Gerai, 
kad peilį tu ėjau...

Piktos k aulės šiame ūkyje. 
Matyt, todėl šios fermos darbuo 
tojai ne*'a iš tvarto durų ne- 
rakindami. Net sargai ir t:e bijo 
pasirodyti, 

si * *
BE KAMINO

Vincas: Rūkymas — blogas 
žmonių prasimanymas. Rūkan
čio žmogaus Dievas nesutvėrė, i

Petras: Kaip tą galėtum įro-1 
dy t i ?

Vincas: Visai paprastai. Jei 
Dievas būtų rūkantį žmogų sut
vėręs, tai viršugalvyje Būtų iš
vedęs kaminą.

* * *
GERAS PATARIMAS

f
— Ak, kad aš galėčiau savo 

atpratinti per miegą kal-vyrą

Leiskit jam kalbėti die

JIS PASVEIKINO
— Ar buvai vakar “Figaro 

vestuvėse”? — klausia savo 
įrangą operų mėgėjas.
— Deja, negalėjau, atsako 

draugas. Pasiunčiau jam tik 
sveikinimo telegramą.

Pasikalbėjimas
Maiklo 
SU TĖVU

—Maiki, šiandien pakalbėkiau 
apie E R A. Ta raidžių trijulė 
amerikiečių spaudoje pasidarė 
labai populiari. Didieji Illinois 
dienraščiai deda šūkius: ERA 
rejected; ERA lost; penkių 
balsų trūkumas palaidojo ERA.; 
Ir taip vienur matosi susijaudi- kad būtų rašoma: We, the Peo- . ... v , . .

r\___ _________ Matyt, mote-1 ve^lu^as’ ^aiP greit jsitrauke į muštro dvasią ir baus-
rys nesijaučia esančios Peoples ; skonį, kad daugeliu atvejų net savo mokytoją pra- 
visumoje, jos save išskiria, kaip {lenkė. Gavę valios taip kirsdavo jie saviesiems, lyg tai 

būtų kito pasaulio padarai. Ale kirsdavo švariai ir skau- 
džiai. Smaili, Įgudusi Petro akis labai gerai visa?tai na- 

guma gyslatorių benorės klapa- Mae pries moteris. Lytis, kaip stebėd tafiau -js t Iėj y veltliokai^uikūs ri- 
tvtis. -• lytis ir grožis, kaip grožis, bet . . ^. . . . . , . , ... F ■ “

pie and Women.nimas, kitur — džiaugsmas.
— O kaip tu fylini, tėve?
— As fylmu, kad naujasis su- jvu

fragizmas pralaimėjo. Jau kelis | gražioji lytis, 
kartus rejectino; abejoju ar dau-i — E, Maiki, vedu neburčy-

— O ką sako didieji dienraš
čiai, Tėve?

Amerikos turisto vaikas, nu
vykęs į Maskvą, aiškina rusiu- 
kui:

— Mes turim daug šokolado!
— O mes užtat turim Brežne 

va! sako rusiukas.
— Jei mes panorėsim, tai tu

rėsim nuosavą Brežnevą.
— Tada ir jūs neturėsit šoko

lado.
♦ * *

PROGA IŠGERTI

world on fire

Breslau mieste, Vokietijoj, dar 
bininkai, ardydami senus, na
mus, rado sienoj įmūrytą butelį 
su kažkokiu skystimu. Ant bu
telio buvo pažymėta 1726 me
tai. Ištyrus pasirodė, kad tai 
alus. Tie darbininkai tuoj suruo 
šė tam alui paminėti sukaktį.

* ♦ ♦

DIALOGAS

Banke plėšikas per langą tar
nautojui paduoda raštelį ir taria:

— Greičiau duok pinigus ir 
netark nė žodelio!

—Kvaily, pasitaisyk kaklaraiš 
tį, juk tave fotografuoja, 
kerta tarnautojas.

£ * $

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
(Skirsnelis iš Juozo švaisto knygos PETRAS 

IŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose)
(Tęsinys)

— E, vaikeli tu mano, akys 
raibsta beskaitant išvadas ir ta 
pati mali-malienė: moterys nori 
būt įrašytos į konstituciją!

— Kad ir vyrai ten neįrašyti. 
Konstitucija rašo: People... We, 
the People, bet moterys nori, 

Pirmasai, parodomasis paradas, kai kuopos iškilmin
gai žygiavo pro Liuciferio sostą, pavyko puikiausiai. 
Nors keli nuvarginti velniai išvirto beeidami, ale greit, 
nepastebint buvo numesti Į šalĮ ir sutvarkyti. Kiti praėjo 
be priekaišto. Tokio trenksmo, tokio sutartinumo nuo 
amžių nebuvo girdėjęs nei matęs pragaras. Liuciferis sė
dėjo ir kasė pilvą iš smagumo. Jam, kaip nuobodžiaujan
čiam kaliniui, visa tai atrodė nauja, Įdomi pramoga. Vie
nu žodžiu, patiko.

Visai kitokios nuomonės buvo paraduojantieji. Nors 
garsiai nemurmėjo, nesišiaušė, bet patylomis. vieniz patys 
labai nerimavo. Pirmiausia pradėjo niršti ir burtis ne
vykėliai, nes jie daugiausia nukentėdavo. Jų pavyzdžiu 
užsikrėtė ir kiti. Iš pradžių velniai buvo pritrenkti ir ąp- 
glušinti Petro muštru. Ilgainiui jie atsikvošėjo ir bendro
mis jėgomis stvėrėsi ieškoti būdų, kaip čia išsivadavus 
iš tos nelemtos užmačios. Kiekvienas, gailėdamasis savęs, 
daugiau pradėjo atjausti ir kitus.

Dejavo, suko sau galvas velniai, ale nieko negalėjo 
išgalvoti. Viskas ėjo po senam. Juo daugiau dejavo, juo 
labiau išsiblaškę, be dėmesio būdavo per mankštą, juo 
daugiau pabaudų susilaukdavo. Ir tos pabaudos nuolat 
sunkėjo, nuolat kitoniškesnės atsirasdavo. Daugumą pa
baudų atlikdavo nubaustieji už pragaro vartų. Didžiau
sius akmenis ten raičiodavo, burna vandenį nešiodavo į 
katilus, smėlio duobes išpūsdavo plaučiais, arba stovėdavo 
“po šautuvu”, šautuvų nebuvo,, tad užrioglindavo ant pe
čių gerus žalius pusraščius.

Artimiausi Petro padėjėjai, jų skaičiuje Švilpa, Ge-

i kiuotininkai ir smarkūs instuktoriai buvo. ’ ’ . J
Visai nenuostabu, kad šitokie reiškimai'juo tolyn, 

juo plačiau ir glaudžiau jungė eilinius velnius. -' 0 tokių 
buvo masė, galima sakyti — visas pagrindas. Pavydūs, 
kerštingi, savanaudžiai velniai pamažu surado bendrą 
kalbą, kurios pirmiau visai neturėjo. Net toks Dūlius su 
Bauke dabar jau mielai pasikalbėdavo. 0 juodu buvo 
ypatingi, tipiški velniai ir tokie skirtingi, kaip, sakysim, 
gaidys ir avinas, arba lieknas beržiokas ir kerėbla 
kelmas.

Dūlius — jaunas, ne visai prastos išvaizdos- velnias, 
— dažniau besitrindamas apie Liuciferi ir visokiais bū
dais pataikaudamas jam, veikliai buvo iškilęs. Iš papra
sto katilų kūriko pašoko net ligi inspektoriaus, arba ypa-

jos sutvertos žmonių giminei pa- 
} laikyti. Įsivaizduok, kas būtų, 
Į ei moterys sustreikuotų?!

— Je, Tėve, būtų blogai.
— Taigi. Kol ne vėlu, eikiau 

pas gyslatorius ir perkalbėkiau, 
tegul dar kartą pasiklapatija, 
nuima klausimą nuo lentynos ir

j balsuoja. Juk niekam žalos ne- 
į bus, jei moteris įrašys į konsti
tuciją. Tegul ten būna sakoma: i 
We, the People and Women of 
the United States, in order to; 
form a moręjperfect union, es
tablish justice, insure domestic; 
tranquility, provide for the com 
mon defence, promote the gene- tingo pragaro galybių valdovo patikėtinio. Dažniausiai 
ral welfare and et cetera, et ce-|jįs buvo siunčiamas Į žemę, kad patikrintų kitų velnių 
tera- . . . . v veiklą, arba atliktų tam tikrus slaptus uždavinius. Per
kumeltaseta uT’JnXciia ]tei J’is tepo toks ^didus ir riestaragis, kad nuolat pame- 

rne be reikalo ir moterys nori bū sdavo _ gaivą ir, pašnirpštum skubėdamas, nusidaužyda
vo kojų pirštus. Dėl savo puikybės buvo Įgijęs tokį pa-ti ten įrašytos.

— Gerai sakai, Tėve; o jei įra
šys, moterys bus dar gražesnės. 

. Vedum čia besikalbant laiški
ninkas atnešė laišką nuo mūsų 
gerbėjo iš Brighton Parko. Jis 
nori pazalatyti tam tikrą raštą, 
kada tai išspausdintą Naujieno 
se.

— O zalatus ar prisiuntė?
— Ne, Maiki. Jis nori, kad ve

du savo zalatais pazalatitum.
— Kam to reikia, Tėve? Kas 

nori zalatyti, tegul zalatija, ve
du turiau savo pažvalgas, jis 
savo. Jam, esą, patinka zalatyti 
ir blusinėti. Blusinėjimas tai ki
tas monkey-mena£, o vedu at- 
soiprašydami gerbiamo gerbėjo 
atsisakom ir nuo to meno.

—■ Ar tu, Maiki. pastebėjai, 
kad sienų biaurotojai, Marquet
te Parko apylinkėj truputį susi
valdė? Jiems nepatiko pavadini
mas Liuciperiaus išperos. Gera
širdės mamos pagailo sūnelių 
ir maldauja nebeteršti sienų. Pa
galiau atsirado sulamdymo pa
vojus. Automobilistas, pastebė
jęs teršėją, važiuoja pro šalį ir 
užgauna. Po to, vai, po to ten
ka gydyt žaizdas.

Šioje apylinkėje atsirado bai- 
siklistų perviršis. Kai saulė nu
sileidžia taip ir užtvenkia gat
ves — zuja į visas puses, tar
tum tyčia ieško susižeidimo. 
Pastebėjau, kad tokius zujikus 
automobilistai kartais pervažiuo 
ja ir, jei negyvas, įmeta į savo 
mašiną, išveža į mišką ir pame
ta, kaip šunį.

žemaičiai sakydavo: jei never 
tini gyvybės, nieks tau jos neį
vertins.

vo kojų pirštus. Dėl savo puikybės buvo Įgijęs tokį 'pa
protį nuolat krapštyti nosį drauge su viršutine lūpa ir 
šnirpštauti viena šnerve.

Dėl tos pat puikybės ir su ragais keistai atsitiko. 
Pirmiau jojo ragai buvo nedideli, tiesūs ir smailūs, pa
našūs Į jaunos pirmametės ožkos, kaip pridera pado
riam velniui. Ilgainiui tie ragai rietėsi, rietėsi ir taip 
susirangė, susirietėjo, kad tapo kaip seno veislinio ąvi. 
no- * (Bus daugiau)

Rusimasis inžinierrns.

% — Nauji?!?''-, fibieagrf, H. ^Vcdnesday; July 2.



NIDA VOKIŠKAME ROMANE

Daug žmoniy, parody, dainy ir juoky 
parapijos metinėje Lietuvių dienoje

; Tradicinė, jau 27-tą kartą nes iš anksto šis programos punk
rengta, šv. Kazimiero parapijos 
metinė Lietuvių diena buvo bir
želio 22 d. Išvakarėse, birž. 21 
d., parapijos mokyklos vienoje 
klasėje atidaryta Adomo Galdi
ko paveikslų parodo, šią Lietu
vių dienos programos įžangą 
suorganizavo losangelietės vy
resniosios skautės, kunigaikštie
nės Gražinos draugovės narės.
Dailininkas .Adomas Galdikas liką metų pats dailininkas A. 
yra miręs, mirusi ir jo žmona 

• * •-> ■

tas nebuvo reklamuotas, tik ži
nia tą pačią dieną per radijo ir 
pašnekesiais paplito, jog bus pa
rodos atidarymas. Išstatyta Gal
diko paveikslų buvo per 50. Jų 
kainos įvairavo nuo iki 600 100 
dolerių- Sakoma, kad tą vaka
rą ir sekančią dieną apie du 
trečdalius paveikslų losangeliš- 
kė visuomenė išpirko. Prieš try-

yra miręs, mirusi ir jo žmona Galdikas buvo atskridęs su sa- 
Magdelena Galdikienė. Paveiks vo paveikslais į parapijos Lie 
lūs atvežė iš Putnam, Conn., j tuvių dieną ir čia parodoje tada 
vienuolė Margarita ir M. Remie 
ne iš Čikagos.

Parodos atidaryme prašneko 
skautė Vanda Zelenienė. Ji pak 
vietė M. Reinienę pakalbėti apie 
dailininką’ Galdiką. Skaitė įvai-į 
rių kritikų atsiliepimus apie joj 
kūrybą ir trumpai biografinių . 
žinių pasakojo Vienuolė 'Marga- 
ritą, paaiškino, kaip Galdiko pa
veikslai tapo Nekalto Prasidėji- 
rųo seserų vienuolių nuosavybe.. 
Esą, vienuolė Augusta (Serei- 
kytė). nepriklausomoje Lietuvo-

■nemažai paveikslų pardavė.

Kitos dailės parodos

Birželio 22 d. Lietuvių diena
pradėta pamaldomis šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje. | 
Prieš pamaldas ir po pamaldų Į 

*1 buvo laiko publikai aplankyti
kitas saSugs dar^ų parodas, ku-, - - *
rių šįmet buvo gausu. Vietiniai! dienos koncertas. Šimtai publi- 
. .. . . . . -* . - . • r-1 y*, v-i 1 y ZS. L-J rs v-* t -• TTO 1T

kitas dailės darbų parodas, ku-

K Šileikis Riverview Parkas (aliejus)

Koncerto programa ir eiga.

Pavakaryje Marshall mokyk
los auditorijoje buvo Lietuvių

kos prisirinko. Parapijos vardu 
prabilo su sveikinimais susiri
kusiems komiteto pirmininkas 
F. Speecher. Programai vado
vauti pakvietė Ramunę Vitkie
nę. Amerikos himną giedojo pa
rapijos choro solistas Antanas 
Polikaitis. Liet. Bendruomenės 

kai aprašyti, kas ir kokią savą- Vakarų apygardos vadybos pi
ją kūrybą parodon išstatė, bet 
--tik alfabeto tvarka iš programos 
nurašau kūrėjų pavardes: J. 
Andrašūnas, I. Brazdžionienė, 
P. Gasparonis, P. Gaubys, J. Ge- į 
diminienė, L. Lipaitė, K. Mikė- si. Juk buvo laikas, kad pampi

namo; statybai. Dalis paveikslų nas’ V' Paplauskienė, A Pažiū- jos Lietuvių dienos būdavo ren-

je kurį laiką buvusi Galdikienės i ; 
Sekretorė. Kai po karo Galdikai 
atvažiavo Amerikon, jie apsisto
jo Puthame, kur vienuolyne gy
veno; seselė Augusta.. Vėliau jie 
apsigyveno New Yorke. Dailinin 
kur Galdikui mirus, jo žmona 
grįžo gyventi vienuolyno na
muose įirimirdania dailininko pa
veikslus padovanojo vienuoly
nui, leisdama juos parduoti ir 
pinigus panaudoti vienuolyno

dailininkai ir dailės mėgėjai savo 
darbais užpildė beveik visas pa
rapijos mokyklos klases ir apa
tinę didžiąją salę. Išstatyta pie
šinių, raižinių, keramikos, tauti
nių drabužių ir audinių, mezgi
nių, fotografijų ir kitokių meno j 
kūrinių. Nesiimu smulkmeniš-

mininkas Rimtautas Dabšys svei 
kino ir labai puikiai vertino kle
bono Jono Kučingio ne tik reli
ginę, bet ir tautinę veiklą.

Taigi, laikai ir žmonės keičia-

ešą palikta vienuolyno muzie-J ?enė’ A' ^trauskas, I. Tamo- giamos rudenį - rugsėjo mėne- 
jt^ė, o dabar:į Los Angeles at, saitiene' { s^e- Liet; bendruomenės vado-

ir Bernardas Prapuolenis solo kitų pavergtų tautų žmonės, 
ir duetu padainavo kelioliką pro 
gramoje įrašytų dainų, plus dar 
pabaigoje pakartotinai scenon 
iškviesti padainavo tris dainas. 
Akompanavo Raimonda Apeiky 
tė.

Taip pat iš Čikagos buvo atvy 
kęs rašytojas Aloyzas Baronas, 
programoje įrašyta, jog skaitys 
humoristinius eilėraščius. Jų jis 
paskaitė nemažai ir beveik kiek
vienas skaitinys palydėtas gar
siu publikos juoku ir plojimais.

Sakyčiau, labai šiltai publikos 
priimtiems scenos menininkams

i ir parapijos vadovas prelatas 
Kučingis baigiamajame žodyje 
nepagailėjo padėkos. Ačiū jis 
sakė ir publikai, taip gausiai su
sirinkusiai, o taip pat įvairius 
parengimo darbus attikusiems

Kaip malonu yra rasti jaus
mingai aprašytas žavingas vie
tas, kuriose esi buvojęs ir neiš
dildomą įspūdį iš jų išsinešęs! 
Nesvarbu kas ir kaip tokį ap
rašymą įpynė, bet, jeigu radai 
meilę žinomoms puikioms vie
toms širdingai išdėtą, junti pa
našų jausmą, kaip kas tau pri
mintų gimtinę ir joje praleistą 
vaikystę, nors kokia ji vargin
ga bebūtų buvus. Panašų jaus
mą sukėlė ALFRED’o Karras- 
chjo romanas, apie Kuršų Ne- 

! ringos žvejų gyvenimą (Eine 
Fischergescchichte von der Kur- 
sehen), Nehrung “Plevėsuok, 
marga vėliavėle!”,'(Winke, hun
ter Wimpel!), kurį 1937 metais 
10-12 tūkstančių išleido leidykla, 
leidusi Šilerio, Bismarko, raš
tus, J. G. Cota’sche Buchhand- 
lung Nachfolger, Stuttgart, (255 
pusi., puikiu viršeliu kaina 4 
markės 80 fenigių Vokietioje) 
Kas buvo Nidoj, tam taip arti
mas pasirodys vaizdelis virše

liuose: ant kranto ištemptas žve 
jų laivas “Christop Peleikis” — 
su ta‘ savotiška 'gražia medine 
ir audekline vėliavike stiebe, 
(kurių tokių bene .tik. ten ir.te

ito), ir pati ta vėl. lininiame vir-

Parapijos Lietuvių dienoje 
buvo dalinami lapeliai, raginą 
iš L. A. į San Francisco važiuo
ti arba Lietuvių bendruomenės 
vardu išlaidoms aukoti.. Bet • de
monstracijų rengėjai . pasivadi
nę: “Amerikos.Lietuviu AdHoct 
Komitetas Prieš Afganistano j šelyje. Romanas prasideda anks- 
Okupaciją”, protesto temos: į tybiaūsia data 1889 metais ir

Afganistano invazija sudaro j; vyksta per dvejus trejus metus 
paralelę Baltijos kraštų ūžgro-l P° to, taigi jame parodoma ta 
bimui;

Protestas prieš lietuvių žudy
mą Afganistano kare;

vežtieji esą paskutinieji parda- Tai didelis skaičius — vienuo- I vai pradėjo protestuoti, jog pa- vyrams ir moterims šeiminin-

viinui. Papasakojo , seselė Mar- lika dailės meno kūrėjų. Vieni
garita ir apie vienuolyno veiklą 
— senelių globą ir jaunimo auk
lėjimo stovyklas.
f Prelatas J. Kučingis ragino ne 

pagailėti pinigų ir paveikslų 
įsigyti. Publikos, buvo mažokai,

jų savo kūrinius kainomis atžy
mėję, t. y., skyrė pardavimui, o 
kai katras tik’• išstatė publikai 
pasižiūrėti. Parodų lankytojų ir 
bendrai Lietuvių dienoje publi
kos buvo gausu.

rapijos parengimas negali būti kėms. Sakė prel. Kučingis, jog 
Lietuvių diena vadinamas, tik,’ numato ir kitais metais Lietuvių 
bendruomenė teturinti teisę sa
vo parengimą Lietuvių diena va
dinti. Stojo bendruomenininkai 
į kovą prieš parapiją, pradėjo 
mėgdžioti parapijos veiklą —

Į panašios programos parengimus

Į irgi rugsėjo mėnesį, net užšok--

dieną rengti, o tai būsianti kar
tu su parapijos .40 metų sukak
tuvėmis. Žinolna^'viskas ateity
je priklausys nuo sveikatos ir 
kitų aplinkybių- Ir dabar, kai 
susirinkta į Lietuvių dieną, esą 
du mirę lietuviai, kurie birželio 

: 24 d. laidojami. (Tai Vladas Ba-'_____ - — 5 u

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS “jir Br0'
‘ Publikai ir solistams giedant,

fUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

-VVisi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.' ;

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _________________________________________
Adresas ,

• - Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ____
yra naujas skaitytojas. Priede  dol.
Pavardė ir vardai____ ;____________________

kuris

Adresas _________________________________________ ...

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė 

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus__ _ dol.
Pavardė ir vardai----------------------------------------- ....._________
Adresas--------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be j'okių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai -------------------------------------------------------------
Adresai_______________ _________________________________

gelbstint jūroje pakeltas į aukš
tesnį jūrininko laipsnį Vokieti
jos karo laive, vėliau, visokiais 
laivais visur pasaulyje išplau- 
kiojęs, grįžo į gimtinę, vedė Ma
nikę, susilaukė sūnaus Dovo, 
buvo žvejys. Sūnus jam gimta
dieniui naują vėliavėlę padarė. 
Kartą jūroje užsidegė laivas, 
Peleikis buvo gelbėtojų prieša
ky* se
nio kapitc^kurios 
"''.......

.ke- 
įas.
ra-

tvadovybė su tariamais “konku
rentais” nesivaržė, bet savo Lie- I Lietuvių dienos koncerto pro- 
tuvių dienų rengimą perkėlė į 
birželį. Ir štai, po eilės metų, 
tos organizacijos pirmininkas, 
kuri vedė kovą prieš parapiją, 
atėjo ir viešai įvertino klebono 
Kučingio veiklą, priminė, jog už 
poros dienų Jono vardadienis ir 
kvietė prelatui Kučingiui sudai
nuoti “Ilgiausių metų, valio!”.

Gražu, kad bendruomenės pra 
eities klaidinga veikla nebetę- 
siama.

Sveikino ir gražius žodžius
apie klebono Kučingio veiklą gia demonstracijas San Francis- 
tarė Alto skyriaus pirmininkas co mieste prie Sovietų S-gos kpn 
F. Masaitis ir po jo Lietuvos ge- sulato ir kviečia jungtis vieti- 
neralinis garbės konsulas V. Če- nius lietuvius. Buvo derybos dėl 
kanau kas. laiko ir tvarkos. Sutarta, kad de-

Iš Čikagos atkviesti solistai monstracijos bus liepos 19 d., 
dainininkai-Nerija Linkevičiūtė 1 kartu demonstruoti pakviesti ir

grama baigta-Lietuvos himnu.
Iš koncerto salės publika vie

ni skirstėsi namo, kiti dar sve
čiavosi parapijos, salės valgyk
loje bei apžiūrinėjo ’meno paro
das.

Demonstracijos prie Sovietų
S-gos misijos San Francisco

Pirmą birželio savaitgalį sve
čiuodamasis San Francisco mies 
te, girdėjau, jog losangeliškiai 
Jaunimo sąiungos veikėjai ren-

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

TeL 476-2206
l LTwrtMTtic _T_Tj-p_rjrr_T r r

I U ną... Tr<

Kol ^niUūauke/atg: 
sindklftąs • !|r:,b!ęąitąi’santL. -.-y įską 
perinėti, žūklei';.bėrr.ą

. padaužą,-Įjėleikis-.tepkinb. -pla
čios i jūros troškulį, iš. Vokiėti ’ ės 
išplaukė<Amerjkbn4 Let -jau ke
lyje jon^jame pasireiškė tėvy
nės ipasiilgimb-Iigoš viršūnėj jis 
sumušė kapitoną, sustabdęs van 
denyne laivą.-.,. Jūros teismas, 
mėnesiai kalėjime, žiąuiLbędar- 
bė Niujorke; per išpjaustytą 
Nidos vėliavėlę gauna darbą 
žmogaus-reklamos; įsimylėjusi 
mergina; bėt Nidos dainelė jūri
ninkų vodevilyje staiga pažadi
na aštriausius atsiminimus ir 
“Kromprinzessih Caeciiie” laivu 
galvotrūkčiais grįžta. Dovui pa
vyko, pavyzdingu stropumu, 
gauti naujam laivui, kurį jis pa 
krikštija “Kristupu Peleikiu” 

. paskutinį akimirksnį, kai įsigė
ręs bernas savo vardu buvo be- 
krištijąs, (ir Marukę besiimąs). 
Tėvas rado senį Miką su samdy
tu kitu berniuku anksti Vykstan 
čius žvejoti, su jais išvykęs grį
žo ir nustebino, nudžiugino ir 
apašarojo žmoną ir sūnų-

Visi Nidos vaizdai, aplinkybės, 
gyventojai ir lankytojai, taip ti
piški tai vietai. Kad tėvynės 
karšta meilė toms vietoms imta 
ne šių dienų aplinkybėse, nebe 
grynai literatūros dalykas, taigi 
tą pažymėti palieku kitiems. 
ARĖJAS VITKAUSKAS

t

ten karštai kalbamoji tėvynės 
meilė mielai Nidai visai ne da
bartiniais laikais. Su dabartiniais

Protestas prieš baltiečių kariš- Mikais gali lygtis tik tie patys 
ką egzekuciją; * | vardai. Vyriausias romano daly-

Protestas prieš sąmoningą Bal Kristupas Re ei s,t (pasa^ 
tijos karių naikinimą su tikslu 1 au^onaus’ s*am 0 iet’J°s as 
palaužti rezistenciją; te ,Cxhristo?:

Persų Įlankoje ir naftą pro-1 tuP T zmoŲa Ma™ke (^a' 
dukuojančiu tautų kraštuose So j rucke)’ sūnus Dovas (Dow; Da- 
vietų numatyti tikslai kelia Va-I vįd-).;Kaimynai Bulweit ir pa- 
karams grėsmę. " nasūs> laiVli statytojas Tuleweit,

. - pf p

vardai. Vyriausias romano daly-

palaužti rezistenciją

. REIKALAVIMAI

“šiam Vokietijos kraš 
te Christop. vadinamas Chris-

etc.
.Kristupas. Peleikis, už drąsą

nautojų neatidėliotiną atitrau- įžiaij kiti labai šaltai.- Nieko 
kimą iš Afganistano, Baltijos2 negavęs nusižeminęs važiuoji 
kraštų ir kitų Sovietų okupuotų] pas kitą lietuvį. Tik dėka tų ge-
vietovių.

2) Karo nusikaltimų ir geno
cido tarptautinio tyrinėjimo Af
ganistane, ir Lietuvoje.

3) Amerikos karo ir ekonomi
nės .pagalbos Afganistanui:

rųjų lietuvių, kurie paremia su 
nuoširdumu, pasijunti sustiprė
jęs ir tęsi visuomeninę veiklą 
toliau.”

Didžiausi demokratinės spau-
jH V .

ies .pagaioos /u-ganiscanui-. •. v * . -
4) Universalaus Maskvos Olim °s priešai yra pseudopolitikie- 

nai ir pseudorezistentai, vardan 
te^priėrSoviZtų įkdb^as|Pob;cinės.veiklos' P^iryžę būti
piados boikoto, kaip viešo pro

okupacijas-
Iš Los Angeles protestan.,.bus 

vykstama automobiliais' ir au
tobusais. Kelionės informato
riai : Rimas Polikaitis, telefonas 
213-666-2568 ir Antanas Mažei
ka^ 714-60-0477.' . .v.

Mūsų spaudoje
Modernių, laikų knygnešiai

* , . 4 \ , ’I :

Visuomenės veikėjas, spaudos 
bendradarbis ir Naujienų atsto
vas Kanadoje J. šarapnickas iš 
St. Catharines rašo Tėviškės Ži
burių 26 nrl apie liūdną lietuviš
kos spaudos' padėtį' ir nedėkin
gą jos darbuotojų veiklą: ;

“Tik'su lietuviškos spaudos 
parama įmandma lietuvišką 
veiklą išvystyti. Dirbdami be 
atlyginimo ir savo asmeninių 
lėšų pridėdami, jautresnieji lie
tuviškiems reikalams, kaip 
ubagai, lankome; lietuvius, pla
tindami renginių bilietus, kad 
tik galėtumėm įvykdyti savo 
užmojus. Vieni priima nuošir-

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM^ Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
Oose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
sb muscles idosen-you can move more 
freety m nwutes! There’s no stronger 
backache mediation you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

didvyriais žarstant žarijas sve
timomis rankoYnis.

K. Petrokaitis

BCOZE^t * y

pianai
Look for BiCOZt^F. T>'• < Į 

the purple box at youi j
Or ask for “By-Co-Zeen’

Extra strength. Use only as ! 

directed: BiCOZE^fc

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijds, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 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 296 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama
vitdvardžių 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 boBevikų 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.

— HAUJllNOl, CHICAGO t. ILL. Wednesday,’July 2,’1980 ~ ’
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Kur tos organizacijos šiandien 
okupuotoje Lietuvoje, kai nepri
klausomoje Lietuvoje buvo aps
kaičiuojama apie 800,000 Lietu
vos gyventojų priklausiusių įvai 
rioms katalikų organizacijoms

ar bažnytinėms brolijoms? Kur 
toji katalikiškoji spauda, kuri 
egzistavo nepriklausomoje Lietu 
voje? Tai viskas Maskvos su
naikinta. Taigi naikinant Lietu
vos nepriklausomybę, bei socia-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
orio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

Nori komunikacijos su krašto žmonėmis
Didelė Amerikos lietuvių dauguma, kuri domisi vi

suomeniniais reikalais, skaito Naujienas. Jos turi daug 
tikslesnes informacijas, žinias ima iš pirmų šaltinių ir 
visuomeninio gyvenimo faktus kelia viešumon.

Visi žinome, kad frontininkų užgožta Bendruome
nė negalėjo prasimušti iš kiaušinio. Jie ėmėsi visų prie
monių, bet jiems nepavyko galvojančių Amerikos lietu
vių Įtikinti. Jie neturėjo drąsos išeiti viešumon su poli
tinėmis savo idėjomis, nes jos nebuvo aiškios krypties, 
kad būtų pajėgę sužavėti Amerikos lietuvius. Daugiau
sia žinių turėjo mokytojas J. Ambrazevičius, kuris Ame 
rikoje buvo žinomas Brazaičio vardu. Brazaičiui mi
rus, — neliko ir vado. Apie politines kombinacijas dau
giausia žinių turi inž. Algimantas Gečys. Jis yra pats 
didžiausias lietuviškas demagogas, užtat patys fronti
ninkai jo priešakin nestato.

Demagogija geriausiai tinka dviratininkams. Kol 
jie važiuoja, tai demagogija veikia nežinančius. Tokiu 
važinėjančiu demagogu buvo Hitleris. Kai tiktai jo dvi
ratis sustojo, tai dviratininkai pradėjo klausinėti, kas 
čia su mumis važinėjo. Pats Hitleris; turėjo suruošti 
Roehmo ir kitų sėbrų skerdynes.

Inž. Gečys gali, akių nemirksėdamas tvirtinti, kad 
visos senos lietuviškos partijos yra tiktai atgyvena, li
kučiai. Tos partijos nieko daugiau nepadarysiančios. 
Vietoje kelių Lietuvos politinių partijų, atlikusių svar
biausią ir sunkiausią Lietuvos nepriklausomybės dar
bą, jis jau kelintas metas sėdėjo ant politinės JAV L. 
Bendruomenės partijos. Gečys sušaukė politinę konfe
renciją, bet nepasiūlė nė vienos rezoliucijos, iš kurios 
būtų matyti, kuria kryptimi ta politinnė konferencija, 
toliau riedės.

Kad Amerikos lietuviai žinotų, kas iš tikrųjų lie
tuvių tarpe darosi, mes birž. 21 d. Naujienose atspausdi
nome visą Draugo Įžangini, kad visi patirtų, ką jie gal
voja ir kaip viską vertina. Visuomenius klausimus svar
stantieji lietuviai, neskaitantieji Draugo, nežinos, kas 
lietuviškame gyvenime vyksta. Naujienos kartas nuo 
karto atspausdina svarbesni jų rašinį, iš kurio matyti 
tų “politikų” tikslai ir siekiai.

Minėtame Įžanginiame buvo aiškai pasakyta, kad 
dvi dienas Washingtone vykusi konferencija nepaskel-

bė jokių rezoliucijų. Susirinkusieji sakė, tiktai svarstė 
savo pokalbių išvadas. Jie tvirtina, kad- tos rezoliuci
jos ar išvados bus vėliau paskelbtos. Draugas tvirtina, 
kad jie sustodavo prie vieno ar kito punkto, bet ir tai 
dar nebus galutina redakcija. Susidaro įspūdis, kad 
pats Gečys neturėjo aiškios nuomonės apie svarstytus 
klausimus. Brazaičiui nereikėdavo kelių savaičių lauk
ti, kol jam paaiškėdavo pageidaujama krypis. Jis atsisto
davo ir tardavo savo ždį. Tuo tarpu inž. čečys turi 
pagalvoti, kad nepadarytų tų pačių klaidų, kurias iki 
šio meto padarė. Jis Įtikino Gurecką ir Kamantą, kad 
lietuvių jaunimas nieko nežino apie Lietuvos politinių 
partijų likučus, jaunimas nė tų partijų vardų nebepri
simena, nes apie jas nieko negirdėjo. Tuo tarpu tą jau
nimą siūlo Į vadovybę Lietuvos laisvės kovai. Kaip tas 
jaunimas galės vadovauti, jeigu jis nieko nežino, apie iki 
šio meto lietuvių vestas kovas. Inž. Gečys nežino, ką 
tiems mokytiems jaunuoliams pasakyti, kai jo paklau
sia, kaip gali politikai tenai vadovauti Amerikos 
Lietuvių Taryba? Jis negalėjo siūlyti jokių rezoliucijų, 
nes negalėjo paaiškinti, kaip VLIKas užėmė tokią aiš
kią poziciją Madrido konferencijos reikalu? Madride 
vyks konferencija pagal Helsinkio aktus. Bet kaip su
derinti tų aktų vertinimą su pasiruošimais kelionėn Į 
Madridą? Inž. Gečiui buvo aišku, kad geriausia tik su 
klausimais palikti be jokios rezoliucijos.

Inž. Gečys nebuvo paruošęs jokių rezoliucijų, bet 
jis vieną dalyką kiekivenam konferencijos^ dalyviui Įka
lė Į galvą, būtent, tokį: .

“Jaunoji mūsų karta dar labiau kaip vyresnie
ji, ir daug anksčiau, yra atsisukę veidu į okupuotos 
;Lietuvs žmones ir nori su jais komunikacijos. Jie 
labiau negu vyresnieji seka mūsų tautos pogrin
dyje vedamą kovą už žmogaus teises ir visos tautos 
laisvę, ryžtasi tautai padėti.” (Ten pat).
Kad inžinierių Gečio ir Kamanto jaunimas turėtų 

tą “komunikaciją” su kovojančiais pavergtais lietu
viais, jiedu pasiuntė savo dukras Sovietų pavergton 
Lietuvon užmegzti ryšius. Tiktai juodu tuos ryšius už
mezgė ne pas rusus ir Henriką Zimaną, bet per Praną 
PetronĮ. Petronis juk ne rusas. Nepriklausomos Lietu
vos laikais jis buvo Lietuvos kariuomenės vyresnis lei
tenantas, o Raudonoje armijoje buvo pakeltas Į genero
lus. Karo metu Petronis turėjo pilniausią Sovietų pasi
tikėjimą, o karo pabaigoje jis buvo paleistas atsargon, 
gi už kurio laiko pakviestas lietuviškai “Rodinai” va- 
davauti. Jis ne tik priima atvykusias mokytas mergai
tes, bet ir berniukus. Jis juos mokina Vilniauje Kapsu
ko kursuose, o vėliau, užmezgęs komunikaciją, tas jau
nimas ne tik rašo, bet ir pasakoja, kad dabartinėje Lie
tuvoje yra geriausios mokymesi- sąlygos.

Vilniuje, Kaune ir Rumšiškėse buvęs Amerikos lie
tuvių mokytas jaunimas užmezgė “komunikaciją”, So
vietų žvalgybos generolu Pranu Petroniu. Reikia many
ti, kad ne tiktai dukros, bet ir tėvai bet kada telefonu 
galės užklausti patį PetronĮ, bet kuriuo svarbesniu 
klausimu. Bet tomis žiniomis Amerikos lietuvius jie 
neapgaus.

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
(Tęsinys)

H7YRIAI VERANDOJE
Ne visi reikalingi išradimai padaryti. Štai ir 

šiuo atveju būtų labai Įdomu patirti, kaip ponia 
Baliūnavičienė spinduliuoja. Bet mūsų netobula 
akis ne viską gali pastebėti. Ji atėjo, atsisėdo ir 
visa, savo išvaizda sakė: “Manęs nesivaržykit. Aš 
moku atleisti, jei kas nors ir ne taip gerai bus<..”. 
Jos veide atsirado visam laikui nustatyta palanki 
šypsena. Kai ji išėmė iš savo odinio maišelio nosi
naitę, pats Paryžiui savo pakraštėliu užsuko į 
Tutulo verandą* Aplink ją žaidė ne tik kvepalų, 
ne tik tauraus santūrumo, pirmos rūšies kremo, 
dažų ir to plonojo pudros sluoksnelio spinduliai. 
Niekas nedrįso šios aureolės peržengti. Ir mes 
kukliai traukiamės atgal, nepasitikėdami papras
ta žmogiškąja akimi, o tokius spindulius išryški
nantis aparatas dar neišrastas...

Kai atsirado daugiau svečių, pasidarė kiek gy- 
via;’ ir šeimininkai pradžiugo, kad taip neramiai 
lauktas subuvimas prasideda palankiai. Manda
gūs svečiai gyi ' šeimininkus, taip gražiai, anot jų, 
patogiai susitvarkiusius. Šeimininkai reiškė dė
kingumą, kad jie bent, kartą suteikė jiems garbės
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čia atsilankydami. Vyrai vertino paties Tutulo 
sutvarkytą nedidelį sodelį. O ponios jau atskirai 
kalbėjo apie turgų, apie sūrio ir bulvių kainas 
ir apie tarnaites, su kuriomis, anot jų, tik vienas 
vargas, pasitikėti joms esą negalima, viską pati 
turi prižiūrėti...

Tutulo giminaičiai ponai Mėlyniai atėjo su 
dviem berniukais taip uoliai išpraustais, kad jų 
veideliai ir dabar degle degė, o šukuosenos buvo 
Tokios taisyklingos, kad be jokių abejonių tiko 
Į kokį žurnalą, kaip pavyzdys visoms motinoms, 
pasiruošusioms Į svečius eiti. Ypač Mėlynienė 
buvo nedrąsi ir suvaržyta, manydama, kad tie visi 
išdidūs ponai ir ypatingai ponios gali ją panieki
namai sutikti. Taigi ponai Mėlyniai atsisėdo ato
kiau ir į kalbas nesileido, nors Monika juos vi
saip kvietė. Toji Mėlynienė, kai ją kas sveikin
davo, greit pakildavo nuo kėdės ir vėl tuojau į 
savo vietą atsitūpdavo. Tutulas net užkaisdavo 
dėl jos tokios savotiškos laikysenos.

Paskui įsiveržė, kitaip negalima pasakyti, pa- 
I garsėjęs linksmintojas Kojėliūnas. Jis buvo įpra
tęs, kad visur, kur tik jis atsirasdavo, tuojau visi 
į jį dėmesį kreiptų, tad kalbėjo garsiai ir sukosi 
tarp visų šitokiu margu gaidžiuku. Jis, tas šau
nusis, be priekaištų kavalierius, atsinešė rankoje 
gėlių puokštę.

— Šeimininke, sakyk atvirai, — garsiai jis

Dagys

linant jos gyvenimo sritis, buvo 
pradėta nakinti Bažnyčia. Vos 
tik raudonoji armija įsiveržė į 
Lietuvą, jos reikalams buvo už
imta didelė dalis bažnytinių pas
tatų — kunigų seminarijos. Ypa
tingai dėmesys komunistų at
kreiptas į jaunimą, jau 1940 m. 
birželio 28 d. buvo uždraustas 
religijos mokymas mokyklose, 
panaikintos prieš pamokas ir po 
pamokų maldos, pašalinti iš mo 
kyklų kryžiai ir kiti tikybiniai 
ženklai. Vietoj tikybos pamokų, 
visur buvo įvesta marksizmo — 
leninizmo dėstymas-

Ar atšauktas slaptas Gladko- 
vo 1940 m. spalio 2 d. aplinkraš
tis, šiame slaptame rašte įsako
ma sekti visus kunigus, dekanus 
ir vyskupijų narius, surinkti 
apie juos žinias per šnipus, už
verbuoti iš kunigų ir bažnyčios 
tarnautojų tarpo asmenų, kurie 
skaldytų bažnytinę organizaciją, 
nustatyti, kurie dvasiškiai palai 
ko ryšius £U. žmonėmis, ypač 
moksleiviais ir vadovaujančiais 
katalikais. Tas pats Gladkovas 
pareikalavo sudaryti sąrašus vi
sų tikybų dvasininkų. Šie sąra
šai buvo reikalingi rengiamam 
visuotinam dvasiškijos sunaiki
nimui. Tačiau laikinai, atsižvel
giant į visuomenės nuomonę, 
nuo fizinio dvasiškijos naikinimo 
buvo susilaikyta.

Kas, vyksta šiandien okupuo
toje Lietuvoje? Šiandien Įkin
kyta visa didžioji akcija prieš’ 
religiją, tikinčiuosius, dvasiški- 
ją. Jei šiandien nenaudojama 
masinio fizinio teroro priemo
nių, už tat moralinis teroras yra 
besaikis. Kokia plati ateistinė 
propaganda, neva paremta moks 
liniu pagrindu. Tam panaudoja
ma paskaitos, pranešimai, pasi
kalbėjimai, spauda, radija, ki
nas. Tos paskaitos yra skaito
mos kiekvienoje įmonėje, kiek
viename kolūkyje, brigadose, 
farmose- Ateistiniai propagandai 
varyti sudarytos specialios agi
tatorių — propagandistų grupės 
iš profesorių, mokytojų, gydy
tojų, mokslininkų artistų. Jau 
1944 m. skelbė, kad turi 25000 
agitatorių.

Antireliginei propagandai va
dovauja Politinių ir mokslinių

žinių skleidimo Draugija, ku
riai talkininkauja daugiau kaip 
15000 įvairių mokslo šakų lek
torių ir visuomeninkų 1962 m. 
buvo skaityta antireliginių 100- 
900 paskaitų. Šiandien Lietuvoje 
;au neužtenka būti vien pasy
viu ateistinių paskaitų klausyto
ju. Visi valdininkai, tarnautojai 
mokytojai, gydytojai privalo 
viešai pasisakyti prieš religiją- 
Į antireliginę propagandą įkin
kyta visa komunistinė spauda, 
ten kitokios ir nėra. Ateizmui 
platinti yra skirtas specialus žur
nalas “Mokslas ir Gyvenimas”, 
kurio kiekviename numeryje 
yra vienas ar keli straipsniai 
prieš religiją. Radijas, kaip pro 
pagandos priemonė, labai plačiai 
panaudojama ateistinei pasaulė- 
žiūnai skleisti. Televizija rodo 
antireliginius pavaikslus ir prie 
šinius. Vatikanas pristatomas, 
kaip tamsybių lizdas, imperia
listų bendradarbis. ' Y’patingai 
antireliginė propaganda išvys
tyta mokyklose. Ten ruošiami 
mokiniai' būti aktyviais ateistais. 
Kiek tokių faktų, kai ateiste mo
kytoja klasėje mokiniams dras
kė nuo kaklo kryželį ar medali- 
kėlį. Kunigams yra griežtai 
draudžiama mokyti vaikus ka
tekizmo, sugautieji yra baudžia 
mi. Vyksta bažnyčių uždary
mas. Vien ti Vilniuje jau už
daryta 27 bažnyčios ir keliolika 
kokplyčių. Kaikurios jų pavers
tos sandeliais, ateistiniais muzie
jais, meno galerėjomis. Bažny
čių uždarymas vyksta visą lai
ką. Tos bažnyčios, kurios neuž
darytos yra valdžios nuosavybė, 
už tam tikrą atlyginimą jos yra 
išnuomojamos tikintiesiems. Vi
si šie skaudūs faktai liečia tikin 
čiuosius ir bažnyčias yra tik ma
žas krislelis tos baisios pries
paudos.

Pagaliau, kas gi tas religinių 
reikalų įgaliotinis? Tai faktinas 
Lietuvos katalikų Bažnyčios 
valdytojas. Be jo leidimo joks 
kunigas negali būt paskirtas kle 
bonu. vikaru ar perkeltas toms 
pareigoms iš vienos į kitą vietą- 
Faktinai kunigų kilnojimai yra 
jo įsakyti, vyskupijų valdytojų 
tik vykdomi-
Vienintelė Kaune veikianti

kunigų seminarija yra visiško
je kulto komisaro kontrolėje. 
Įstojantieji klierikai turi gauti 
kulto komisaro leidimą, kuris 
duodamas tik kompartijai ištiki 
miems asmenims. Kad būtų iš
auklėti okupanto rėžimui palan
kūs irklusnūs kunigai.

Kunigai yra sekami pas ką 
lankosi, sekami ir tie, kurie lan
kosi pas kunigą. Dėl to kunigai 
nustoja kontakto su žmonėmis, 
lieka izoliuoti. Pridėkime visą 
propagandą, kunigų šmeižimus, 
niekinimus, kaltinimus, visas 
moralinio teroro priemones ir 
gausime vaizdą kokiose sąlygo
se Lietuvos kunigams tenka dir
bti. Taigi, šių trumpai paminėtų 
faktų akyvaizdoje, tai ką kalbė
jo “Akiračių” redaktoriams ko
misaras P. Aniliolis yra tik ciniš
kas pasityčiojimas. Už tat, dar 
kartą tenka klausti kodėl rado 
“Akiračių” leidėjai ir redakto
riai skelbti tokį cinizmą be jo
kių komentarų bei jų prierašų? 
Juk tai kompromitacija LKB 
Kronikos ir bendrai visos po
grindžio rezistencinės spaudos- 

(Pabaiga)
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šimtą metų amerikiečiai atėmė 
didelius plotus žemės, kuriuos 
šimtmečius valdė Sioux indėnai. 
Jiems buvo sumokėta, bet jie 
nuolat reikšdavo pretenzijų į di
desnį atlyginimą.

Pirmadienį aukščiausias teis
mas, apsvarstęs paskutinius 
Sioux giminės skundus, nutarė 
įsakyti vyriausybei . sumokėti 
Sioux giminės nariams'dar : šim
tą milijonų dolerių.' Bet ši su
ma privalo būti paskutinė. Joks 
Sioux indėnas neturės ateityje 
teisės reikšti daugiau pretenzijų 
už nusavintas jų žemes.

PAŠALINO KVANGDŽIU 
KARO VADĄ

■ - -1 j ■.

SEOUEj Pietų Korėja. — P. 
Korėjos karinės tarybos pirmi
ninkas gen. Chon Doo' H wan at
leido iš vadovybės Kvangdžiu 
apygardos vyriausią kariuome
nės vadą. Jam buvo įsakyta ne
mušti ir nekankinti studentų, 
padėjusių ginklus ir nustojusių 
kurstyti prieš karines jėgas.

Apylinkės karo vadas tvirti
no centrui, kad jis pildė pačius 
paskutinius įsakymus, bet kai 
kurie, matyt, neklausė. Jis Įsa
kinėjo kariams mandagiai elgtis 
su atsisakiusiais kovoti, bet šio 
įsakymo nepildė jo žinioje esan
tieji kariai. Jie įnaše suimtus 
studentus. Daugelis sunkiai su
žaloti. Apygardos karo vadas at
leistas iš pareigų.

— Gen. Chon Doo Hwan atvy
kus į JAV karių golfo lauką ir 
pradėjus lošti, jam įsakyta ap
leisti amerikiečių golfo lattką.

paklausė, — ką turiu sveikinti? Kieno varduvės, 
ar čia jubiliejus koks? Apšviesk mane, gerbiama
sis! Man šį rytą taip neaiškiai pasakei: “Ateik, 
girdi, valandėlę pasėdėti”. O kokia proga, man 
ir neaišku.

Ši Kojeliūno gražbylystė taip nemaloniai Tu- 
tulą veikė, kad jis net paraudo.

— Ką čia prieteliau! Taip sau. Argi mes ne
galime susieiti be kokios ypatingos progos? Ot, 
pasėdėsim, pasikalbėsim.

— Nesutinku! Negali būti tokio šaunaus su
buvimo be kokios nors progos. Čia tur būt yra, — 
jumoristiškai pagrasino jis Tutului, — kur nors 
šuo pakastas...

Įteikdamas gėles jis pabučiavo Monikai ran
ką tuo ypatingu mostu, kuris turėjo įrodyti jo su
gebėjimą ir įgudimą būti elegantišku bet kurioje 
draugijoje. Jis viską daro apgalvotai, jis nespaus, 
kaip kiti, poniai rankutės, jis tik pažina jos ranką 
į savąją, pažiūri besišypsodamas Į akis, o paskui, 
tarytum sulaukęs reikiamo momento, pasilenkia 
ir paliečia savo lūpomis ponios įkvėpintą (Koje- 
liūnas kitaip ir neįsivaizduoja) rankutę... Na, 
toji Niurnienę be jokių ceremonijįų ištraukė savo 
plačią ranką iš Kojeliūno, bė galo jį nustebin
dama. ..

— Ką čia, ponas! Aš nepratusi.
Kojeliūnui nieko neliko, kaip tik šauniai ap-

4 — N.

linkui apsisukti. Ir jis, nemalonų prietykį užkaps- 
tydamas, garsiai sušuko:

— Puiki veranda! Kai Į ją žiūriu, kiek čia 
skonio! Man tiesiog norisi cha-cha jai sakyti — 
tamsta! Tikrai! — Ir tuojau, nelaukdamas, ar 
kiti jo sąmojų įvertins, ar ne, pats garsiai nusi
juokė.

— Žinote, gerbiamieji, laikysime šį šaunų 
subuvimą verandos garbei! Prieštaraujančių 
nėra? Priimta! Cha-cha!

Tutulas dabar jau pamatė, kokią klaidą jis 
padarė, pakviesdamas pas save šį jam išJ tikro 
menkai pažįstamą Kojeliūną. Jo monologo ‘metu 
jis jau pastebėjo kai kurių svečių veiduose šyp
senas, kurios galėjo pasidaryti ir labai jį pašie
piančios, jei tie jo svečiai tuo tarpu dar nesusi
laikytų. Kojeliūno kalbą neįmanoma buvo nu
traukti, nes dar labiau jis atkreiptų visų dėmesį 
į tą neskanų jumorą. Tutulo laimei pasigirdo 
“forduko” ūžimas, o po kiek laiko duryse pasi
rodė dar viena pora.

— Pagaliau, ponas Inkštiraitis teikėsi mums 
parodyti savo jauną žmoną! Ponai, būkit pažįs
tami-! — pasakė Tutulas, kai įėjo rangovas Inkš- 
tiraitis su savo puošnia šviesiaplauke žmona, ku
rią tik neseniai jis iš Kauno atsivežė.

(Bus daugiau)
lujienos, Chicago, 6, Ui. Vrtdncjday, July ”,



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

NUODĖMIŲ ATLEIDIMAS
Apie nuodėmių atleidimą yra įvairių nuomonių. Todėl klau

simas, kas.gali atleisti nuodėmes? Žiūrėkime ką apie tai sako šven- i 
tasis Raštas. Parašyta, kad nuodėmių atleidėjas yra Dievas, mūsų ' 
dangiškasis Tėvas. Psalme 103:2,3 skaitome: “Garbink Viešpatį, ■ 
kuris atleidžia visą tavo nusidėjimą”. Psalme 130:3,4: “Jei tu, 
Viešpatie, palaikysi nuodėmes, kas išsilaikys? Juk pas tave yra 
atleidimas, kad tavęs bijotų”. Maldoje mes prašome: “Atleisk' 
mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams” 
(Mato 6:12). “Jei išpažįstame (tam, prieš ką nusidėjome) savo Į 
nuodėmes, Jis (Dievas) yra ištikimas ir teisingas, kad mums at- Į 
leistų mūsų nuodėmes ir apvalytų nuo kiekvienos neteisybės” > 
(1 Jono 1:9). šv. Raštas aiškiai sako, kad nuodėmes turime iš
pažinti tam, prieš ką mes nusidėjom, ir prašyti, kad atleistų mums 
mūsų nusidėjimą. Jei nusidėjome prieš Dievą, tai Dievui išpa
žinkime, jei prieš brolį, tai broliui.

iV. RAITO TYRINĖTOJAI
j. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303
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liojo todėl, kad jis jau pajėgė 
orientuotis, ko laisvajai Lietuvai 
bus labai reikalinga.

tt Kiek vėliau jia mane išvedė 
į visuomenę, nes visur jis buvo 

1 laukiamas ir mėgiamas. Su juo 
teko ir man uet pas didelius po
nus pabuvoti.

Advokatas Jonas Našliūnas 
buvo žinomas beveik kiekviena
me Lietuvos mieste, nežiūrint ar 
tas miestas buvo didelis ar ma
žas. Nedarydavo jis skirtumo 
tarp bet kurio aukštai iškilusio, 
vidutinio, ar kad ir neišsiuioks- 
linusio žmogaus, jei tik jie nešė 
savo galvas neaukščiau savo su- 

1 gebėjimų. Bet jei ant jo užkliū
davo koks pasipūtėlis ar pagyrų 

i puodas ,tai paragayę jo žarijinių 
žodžių, jie jo vengdavo, arba 
keisdavo apie save nuomonę.

Ministerio kėdės Jonas niekad 
neieškojo, nors gal ir turėjo ga
limybių. Pilnai buvo patenkintas 
savo profesija ir visada sąžinin
gai žmonėms patarnaudavo.

Atsimenu vieną tokį, gan stip
rokai mane nustebinusį, įvykį. 
Tik grįžus iš įstaigos, mane ap
lankė jau nepirmos jaunystės 
nepažįstamas vyriškis. Jis pasi
sakė mane pažįstąs ir paprašė 
kelioms minutėms pasikalbėti. 

‘Tuoj pat išdėstęs visą reikalą,

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAIUS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

Mažeika & Evans

Dar gimnazijoj bebūdamas, * pasiteiravo, ar aš jam negalė-
Jonas vien tik knyga nesiribojo. 
Jis įsitraukė į moksleivių orga
nizacijas ir nemažai laiko ten 
pašvęsdavo. Universitetas atida
rė jam duris į platųjį horizontą. 
Tapęs studentu nestudentavo,, 
kai kad ne vienas jaunuolis tuo 
keliu nueidavo, bet rimtai studi-

ir javo. Organizacinis gyvenimas jį 
ir čia- viliojo, ir tuoj pat įstojo 
į tuo laiku jau stipriai veikiau-

DR. DRANK P1ECKAS 
OFTOMfiTRISTAS 

KAL6A VISKAI 
26U. W. n Sf. 7^7-5145 
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LietuviŲ kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

Vedėja Aldona Daukus

Te)®4: WSfftteo*

7159 So. MAPLEWOOD AVE
’ CHICAGO, ILL. 50629

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DR. VAT. TAURAS
GYDYTOJAS IR wHIRURGAS 

ftaodra praktika, spec. MOTERĄ life:.
Ofisas 2442 WEST 51ROBT

OFISO VALu piTMr anttad*. trcOACL
kr patikt. 2-4 ir M vaL rak. etftadir- 'į 
tdais 3-4 vaL popiet ir Rita luto. 
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P. ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOFSDAB-FBOTBaSTAŽ 
Aparatai - Protezai. Meo- Ban
dažai. Speciali pagalba kDfaaM. 
tarai Supports; ii L L

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 H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

tad West Mrd St, Ctacaps. 4Ufc 
Talat.; PRMpsct 4-5M4

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

T.L WA 5-»«

MOVING
Apdr*u«fM

■ - H IrtlnŲ ■nrumv.
ANTANAS VILIMAS

T»l. V4-lm Viriai

šiandien sueina lygiai viena galvoja, bet tas mokslas jį vi- 
savaitė, kai Jonas peržengė pas
kutinį šio gyvenimo laiptą. Jis 
nukeliavo ten, kur jau daug jo 
artimųjų bičiulių ramiai tebeil- 
sisi. Jo kelionė šiame neramumų 
pilname pasaulyje tęsėsi septy
niasdešimt devynis metus, sep
tynis mėnesius ir. dvidešimt vie
ną dieną. Joninių dieną, dieną,, 
kurią Jonas kiekvienais metais 
tarp artimųjų savo bičiulių iš
kilmingai atšvęsdavo kaip savo, 
vardadieni, ■atsigulė į “laivą1
ant rytojaus išplaukė į Dausas, 
pas savo artimuosius. Bet ten iš
plaukė tik Jono kūnas, o’ ta visa
ta, kuri sudarė jo asmenybę, liko, 
čia, tarp gyvųjų jo giminių, ar-1 
timųjų draugų, pažįstamų ir- Neo-Lituania.
visų lietuvių laisvame pasaulyje,_ Teisę baigė 1927 metais, įsi- 
r ten, kur komunistiškas tero-| gydamas diplomuoto teisininko 
.*as atėmė jiems laisvę. j — advokato profesiją. Tuo pa

čiu laiku įstojo' į Korp! Neo- 
Lituania Filisterių Sąjungą ir 
buvo išrinktas į Garbės teismą. 
Neužilgo pasirodė ir Tautininkų 
Sąjungoj, kur "tuoj įkopė riet į

čiau kiek padėti. Tai lietė vieną 
kairiosios partijos asmenį, kuris 
turėjo aukštoką valdišką tarny
bą. Nei atėjusio, nei mudviejų 
paliesto asmens, aš nepažinojau. 
Jie abu advokato Našliūno taip 
pat nepažinojo. Visas reikalas 
sukosi apie politiką. Užimąs vai-; 
dišką vietą asmuo buvo netei-- 
singai apkaltintas per dideliu ■ 
kairumu, ir jo kėdė susvyravef. i

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
čią tautinės krypties studentų Buvau paprašytas pakalbėti su 

nesivadino advokatu Našliūnu, išdėstant

ras atėmė jiems laisvę.
Jonas gimė lietuviškoje šei

niuje, lietuviškame kaime ir 
Lietuvos žemėje. Dar caristinės 
3nsnos laikais jis įžengė į gim
nazija. ir net ne savoje tėvynėje, 
d kaimyninėj Latvijoj, Mintau- 
ics mieste. Kiek aprimus Pir
mojo Pasaulinio karo’ audroms, 
ir sušvitus vilčiai vėl atkurti ne
priklausomą Lietuvą, Jonas, dar 
vos pusėjus tik į jaunystę, atsi
rado jos savanorių gynėjų eilė
se.-Po kiek laiko, jau šiek tiek 
ietuvai į laisvę pasistūmėjus, 
Jonas karininko laipsnio nesie
kė, nes jautė, kad turįs per ma
žai klasių. Laisvoje Lietuvoje 
jis pasirinko artimiausią Šiaulių 
gimnaziją, tuoj'į ją įstojo’ ir su 
gana gerais pažymiais ją užbai
gos, tuoj atskubėjo j Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetą, Tei
sių fakultetam Jį viliojo moks
lus no asmeniškam gerbūviui už
tikrinti, apie ką besimokantieji 
jaunuoliai labai dažnai tik te-

The New-Way Apple Pie

Here’s real, homemade apple pie made a new way that’a 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
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, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1-1/2 cups coarsely chopped 

peeled apples (about 
2 medium)

cup chopped pecans 
baked 9-inch graham 

cracker crumb crust, 
pooled

dr

package (3 oz.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoons sugar 
cup boiling water 
teaspoon cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 oz.) frozen 

whipped topping, thaw’ed
Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 

stirring 3 minutes. Add spices and icecubes 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 additional apple slices, if desired.

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

2
2/3
1/4
1/8

2

1/2
1

i j organizaciją, kuri
-? organizacija, bet tiesiai Korp! iam visą reikalą ir paprašant su 

■■ ' naujo nepažįstamo ministeriu
tuo reikalu pasikalbėti. Jonas tą 
ministerį gerai pažinojo. Po | 
mano su Jonu pasikalbėjimo, aš 
manau, su tuo ministeriu buvo . 
kalbėta, nes viskas pakrypo ge- j 
rojon pusėn. Lietuvos tragedijai! 
užėjus, tas “gerokai nukairėjęs” 
žmogus tuo'j buvo areštuotas ir 

I mirė Sibire.

Rusų mongoliškoms hordoms 
Lietuvą okupavus, Jonas prade-' 
jo bijoti net į gatvę išeiti. Din-, 
gus iš nakties keletui jo artimų-, 
jų, Jonas nusprendė bėgti į Vo-' 
kietiją. Keletą dienų dar pabu
vo Kaune, bet namuose jau ne- 
nakvojo. Kartą, man įtikinus, 
kad ties jo butu dar nieko įtar
tino' neslankioja, įsmukome vi
dun, pakrovėme porą čemodanų 
ir apie 11 valandą nakties, peri 
užpakalines namo duris, Jonas 
dingo.,

Karui tarp vokiečių ir rusų 
prasidėjus, Jonas, kaip mokąs 
abiejų šalių kalbas, buvo įtrauk
tas į vokiečių kariuomenę kaip 
vertėjas. Atsiradęs Kaune, nesu- ‘Oi c 7
tiko toliau į Rusiją žygiuoti ir 
vėl

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Teisę baigė 1927 metais, įsi-
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tel 927-1741 —1742
IM

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

vyriausią valdybą. Nesvetimos j 
jam buvo ir kitos organizacijos, 
kaip Tautininką Fondas, Lietu
vos Fizinio I .avinimosi Sąjunga, 
Verslininkų Sąjunga ir kt., kur 
vis matomas vyriausiose valdy
boje. Jo korektiškumas, staigi 
orientacija ir draugiškumas jį 
padarė labai populiariu ne tik 
aukštųjų pareigūnų tarpe, bet ir 
eilinių žmonių gretose. Nesiža
vėjo niekad dideliu pinigų tau
pymo menu, visuomet ištiesda
vo ranką, jei kam nors pagalba 
buvo būtina.

Su a.a. Jonu Našliūnu pirmą 
kartą susitikau tik 1929 metais, 
kai įstojau nariu į studentų or
ganizaciją Korp! Neo-Lituania. 
Jonas joje jau seniai buvo atli- i 
kęs fukso (junijo'ro) ir senijoro’ 
stažą, du metu išbuvęs tos kor
poracijos filisteriu ir jau begar- 
sėjąs Kauno juristas — advoka
tas. Nuo pirmųjų mano su juo’ 
pažinties dienų, pastebėjau jame“ 
kitokią asmenybę, kuo nemaža įsteigtas 930 metais, yra 
dalis filisterių negalėjo pasigir- niausiąs.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

5

grįžo prie savo profesijos.
(Bus daugiau)

Islandijos parlacmntas,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A IRSTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMK
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicago®

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

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

Telef. 476-2345

l

don't cut in between cars 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

C SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON 

tXPRlSSMW DgMffG Tek: YArd> 7’3401

TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

TeL: YArds 7-1138-1139

TeL YArdi 7-1911
■■ 1 —

ą — Naujienos, Chicago, 8, 111. Wednesday, July 2, 1980

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672 

la, DL 974-4410

yoc/u- run into trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
MDVRE FOLLOWING TOO ClOftELY

A\l/z

GEORGE F. RUDMINAS
3819 So. LITUANTCA AVĖ.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Iii.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Sa L1TUAN1CA AVE.

3354 So. HALSTED STREET

5 i E

I I
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š.m. birželio mėn. 22 d. “Klai- ros Dieną. Mes esame atsakingi 
už jos pasisekimą ir surengimą. 
Visi kuopos nariai vyksta su va
sarinėmis uniformomis, o jei 
kurie jų neturi, gali ir su žiemi
nėmis atvykti. Visi dalyvaujan
tieji privalo būti uniformuoti.

Liepos mėn. 19 d., šešta
8 vai. ryto renkamės prie šv. An- 
'ano parapijos mokyklos. Vyks- 
’aine savomis mašinomis. Netu
rintieji mašinų, bus nuvežti tu- 

,rinčiųjų. Tiesa, Jūros Diena, 
1 kaip ir visada, įvyks Union Pier,

pėdos” jūrų šauliai surengė gc- 
gužinę-pikniką. Ji Įvyko ponų 
A.A. Grinių ūkyje prie Lcck- 
porto, Will County.

Diena pasitaikė stebėtinai gra
ži, to«iėl visi džiaugėsi gilėsią 
gražiai praleisti popietę ir pa
būti Švarioje gamtoje. Nusįvill 

kur 
šei 
ka< 
jos

netiko, nes viskas pavyko 
puikiausiai. Girdėjau, kad 
mininkės net nuogąstavo, 
atvykus daugiau žmonių, 
gali pritrūkti maisto...

Darbo tarnyba išvyko viena 
valanda anksčiau, nes norėta! ^^c^an' 
susitvarkyti ir pasiruošti priimti 
atvykstančius. Tuoj prieš 12 vai.
jau pasirodė pirmieji iš Cicero,

Jau laikas visiems, norintiems 
vykti i I.ŠST Kultūrinį savait
galį, registruotis pas kuopos pjr- 

o po to jau iiK.sma po mašinos ‘ mininką ar vicepirmininkus, 
suko į sodybą. Žmonės vyko iš (Vykstama autobusu. Kaina į abu 
(Jiicagos, Lemonto apylinkės ir (galu vos $28.50. Manau, kad 
iš kitur., larpe svečią matėsi j žiniaraštį visi esame gavę ir ži- 
šauliai Knštopaičiai, Gen. T.!nome tos kelionės kryptį ir vietą. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
pirmininkas E. Vengianskas su 
būriu savo kuopos narių ir kiti.

Plati p. Grinių sodyba išbars
tė piknikautojus po didelį sodą, |

’ no paroda buvo atidaryta birže-j 
lio 29 d. Renaissance Society,’ 
Bergman galerijoje, Chicagos 
universitete, 5811 S. Ellis Ave. 
Paroda tęsis iki liepos 16 dienos. 
Lankymo valandos nuo’ 11 ryto 

; iki 1 vai. popiet. Įėjimas laisvas.
— Svečiai, atvykę į VI Lietu

vių Tautinių šokių šventę, malo
niai kviečiami aplankyti Čiur
lionio Galeriją, Ine., 4038 Archer 
Xve. prie- California. Išstatyta 
paroda mūsų dailininkų kūryba 
■ asaros metu. Lankyti galima 
visą savaitgalį. Įėjimas nemoka
mas. Valandos nuo 10 ryto iki 
5 vai. j>opiet.

IO0E5TA'
Namal, Žemi — Pardaviau d 
REAL ESTATE FOR SAL !

_ Namai, žemė — Fardavlmvi 
I REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EM.LIS NUOSIMČLAIS MĖNESINIAIS ĮSSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS IGXZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-774}

Ap. Skopas j--------------------------------- -----
______ l

, -pc’s 19 d. 3 vai. popiet. Kalbės 
■ —VLIKo narys dr. Jonas Stiklio- 
P A ! I r*us ^a^e^*j°s-

' ■ j — Onos Razutienės vadovau
jamas Los Angeles jaunimo an
samblis “Spindulys” įdainavo

— Ponia Anna Malakauskas n dainų plokštelėn “Valio Jan
is Marquette Parko atrašė tokį nystei”.
laišką: “Artinasi mano prenu-j 
meratos pabaiga, o dar turiu 
6 dolerius skolos. Siunčiu šim tą 
(100) dolerių čekį už metinę 
prenumeratą ir už tą skolą, o kas 

prie degančių anglių ruošdamos | liks, tai lai būna auka Naujie-' 
įlietus.

Kuopos pirm. K. Miikcvaitis j ”lės į:OV3ti.su °ęteifybe ir^ ne- Čius mokslo metus rugsėjo G d. 
pasveikino visus piknikautojus 
ir palinkėjo gražiai praleisti po
pietę. Ypatingą padėką išreiškė 
ponams Griniains už leidimą pa
sinaudoti jų sodyba, už suteik
tas visas reikalingas priemones 
ir parodytą malonų rūpestingu
mą visais atvykusiais. Ačiū po
nams Grini-ams.

Šaulys A. Markauskas akor
deonu pagrojo keletą melodijų, 
bet daugiausia grojo p. Griniaus 
plokšteles, kurių garsai sklido 
po visas sodybos vietas. Ritmin
gai nuskambėdavo kariškų dai
nų aidai, čia vėl lyriškos daine
lės pasklisdavo ir maloniai nu
teikdavo visus piknikautojus. 
Žodžiu, girdėjau, kad visi gyrė 
pasisekusią gegužinę, malonius 
šeimininkus ir jų gražią rezi
denciją. Tai puiki vieta gegu
žinėms.

Jau ne vieną kartą buvo mi
nėta, bet pravartu ir dar kartą 
visiems priminti, kad šių metų 
liepos mėn. 19-20 dienomis Cice-

kiemą ir po žilvyčių pavėsiais.- 
Visose pusėsa matėsi po me
džiais sustatyti stalai ir ten susi
spietę būreliai žmonių.

Baras pradėjo veikti tik pir
miems svečiams pasirodžius, 
čia K. Lazinka prakaitavo visą 
dieną; sesė žibutienė jam šiek 
tiek padėjo. Sesės R. Lotožienės 
priežiūroje, šeimininkės kaito

— Putnamo seselių tradicinis 
piknikas j vyks liepos 27 dieną. 
New Yoko lietuviai į jį atvyks 
ekskursiniu autobusu.

Maironio lituanistinė mo- 
jnoms. Linkiu Jums geros sėk- kykla New Yorke pradės sekan- 

j ______ -------J--- --- UlVVUO lUįOVJV v*.
I demokratinėmis idėjomis. Mani 
atrodo, kad greitai turėtų pa-!, ~dr‘ Jokūbas J‘ 
aiškėti klaidinga bendruomeni- ^7!L
ninku ir bendradarbiautoji] po
litika. Man gaila nešvarios pro
pagandos suvedžiotų žmonių”. 
Dėkui už laišką ir už $49 auka.

i
— Zigmundas Markus iš St. ■ 

Petersburg Beach apylinkės ap
sigyveno St. Petersburg, Fla. 
Dėkui už atsiųstą penkinę kei
čiant adresą. Jonas Massas iš 
Hinsdale, 111., vasaros metui iš-' 
vyko į L’nio'n Pier vasarvietes, šįmet švenčia 30 metų sėkinin- 
Jonas Batkevich iš Knox, IncL/ gos veikios sukaktį. Ta proga iš- 
atvyko į Brighton Parką Čiką- leis apžvalginį leidinį ir ruošia 

t goję. Ponia K. Matuck iš East sukaktuvių banketą lapkričio 
Chicago, kaip ir kiekvienais mė- 29 dieną Hickory Hills (Solin
iais, vasarą išvyko į Knox, Ind. try klube.

■ H
— Juozas Bacevičius, Ham- 

mond, Ind., kiekviena proga pa-' w 
remia Naujienų leidimą. Dėkui "f 
už ankstyvą prenumeratos 1 
tęsimą ir už $5 auką. Taip pat į 
dėkui S. Ivanauskui iš Marquette s 
Parko už $2.50 auką. i

ro jūrų šaulių kuopa “Klaipėda"! — New Yorko lietuviai minės 
rengia, arba geriau pasakius — lakūnus Darių ir Girėną prie' 
apsiėmė surengti tradicinę Jū- jiems pastatyto paminklo lie-j*

čių veikėjas ir Lietuvos Atsimi
nimų radijo programos vedėjas, 
išsikėlė į naują butą: 234 Sunlit 
Dr., Watchung, NJ 07060.

‘ •— Lietuvos Vyčių metinis sei
mas įvyks rugpjūčio 6-10 dieno
mis So. Bostone. 17-dji Vyčių ir 
senjorų kuopos sudarė rengėjų 
komitetą ir įvairias komisijas.

— Futbolo klubas Lituanica

— Architektas dail. Herma 
nas Pavilonis iš Los Angeles 
Galif., su žmo’na lankėsi Chica 
goję. Susitiko su senais pažįsta 
mals, aplankė Čiurlionio Galeri 
ją, Ine. Dali. Pavilonis ir dail. 
Alfa Pažiurienė prisirašė prie 
Amerikos Lietuvių Dailininku 
Sąjungos.

— Iš Floridos Chicagoje lan
kėsi buvusios chicagietės ponia 
Ona Bertašienė su dukra. Save 
laiku Mathew Bertašius Chica
goje turėjo mėsos biznį.

— Liepos mėn. 19 d. sueis me 
tai, kai -mirė meno veteranas 
prof, dailininkas Adomas Var
nas, sulaukęs 100 metų ir 6 mė
nesių amžiaus. Palaidotas Lietu
vių Tautinėse kapinėse.

— Birželio 27, 28 ir 29 dieno 
mis prie Chicago Ave. nuo Mich
igan Ave. iki ežero pakraščio 
vyko lauko dailės paroda. Daly
vavo žinomo dail. Antano Rukš
lelės dukra daiUEglė Sundstrom trupė: Prie Nemunėlio, 
su savo tapybos darbais. Buvo 
tikrai didelė paro'da, ir kokių iš
radingu darbu! Keramikos, 
gražmenų, tapybos, ypač akva
relės gerų darbų, žinoma, buvce 
šiaip sau mėgėjų

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA N0REIKDEN2

26C3 Wftet tižti St, Chicago, HL 60621 e TeL WA 5-2787

BUTU NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

DAR APIE PREZIDENTO A.
STULGINSKIO PAMINĖJIMĄ

Š.m. gegužės 4 d. 3 vai. popiet 
Jėzuitų namuose (Jaunimo 
centre) buvo" prezidento A. Stul
ginskio akademija.

Rengėjai — Pedagoginis Li
tuanistikos institutas.

Prof. dr. J. Račkauskas įvadi
niu žodžiu pradėjo akademiją, 
sveikindamas vysk. V. Brizgi, 
gen. konsulę J. Daužvardienę, 
gimines ir svečius. Į

A

Stud. N. Pupiūtė pravedė mi- j Maplewood. Labai tinka giminingoms 
įėjimą. Trys studentės tautį-j šeimoms, 
niais rūbais pasipuošusios, su-f 
kalbėjo maldą ir prie prez. Stul- duotL jęeaukšta kaina, 
ginskio paveikslo padėjo gyvų 
gėlių. Scenoje, be paveikslo, bu
vo per visą sceną ištiesta tauti
nė vėliava. ■

Paskaitą skaitė iškviestas iš 
New Jersey valstijos V. Vaitie
kūnas. Jis davė smulkią jo gy-į 
veninio’ apybraižą, iškeldamas jei 
asmenybę ir jo neįkainojamus, 
darbus, valstybę kuriant.

Prof. B. Vitkus kalbėjo 
jo pasirengimą agronomo 
fesijai. Tarnaudamas agronomo 
pareigose, daug pasitarnavo 
valstybės kūrimosi metu.

Po 10 minučių pertraukos, 
buvo meninė programa. Rageliui 
trio atliko muziko B. Pakšte-,. . J nuomoti ar apdrausti savo nuo-

Į savybę Chicagoje ar bet kur 
šią jiak- j 4raer;įojej prašome skambinti 

ar užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tel. 767-0600 ;
Independently owned and operated

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

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

apie 
pro- NEIGHBORHOOD

REALTY G.7OUP

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos m t eMo leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. .. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-355*

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

Kreiptis: ' *
A. L A U R A I T1 S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION z 
7152 So. Kedzie Avenue 

TeL 775-8505

giria, Kur bėga Šešupė, 
telę ii’ Lietuva brangu

Po to rodė skaidres 
Į iš jaunystės dienų, prezidentu- 

c roj, Sibire ir jo laidotuves. Nau- 
jas minėjimo būdas. Jis įdomus.

— Aleksandros Vilijos EivaŲ vertas didesnio dėmesio. , 
tės magistro laipsniui gauti me-.Įtl Sugiedojus “Marija, Marija”, 

pkirstėmės pagerbę didelį vals- 
. rtybininką. Salė buvtf apypilnė.

^Rinktinė publika.
; K. Baukus

MAISTAS ii EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA B-27J7

Bgametis patyrimas — sąžiningas darbas |
2ci ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
97Z7 S. Western Ave^ Chicago, UI- 60643

Telef. 312 238-S787
® Nemokriras paUnuviniM užsakant lėktuvu, traukiniu, lalvrj kelio.* 

niij (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- Tpąa. n
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.aštus; ,r “
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer* | =■ ■■ ■ ■ - ■■■■ —-... ■ j.

macijss vįsais kelionių reikalais. ; - ’
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezervuoti vietas 4______________

B anksto — p^eš 45-60 dienų. « ,--------------------------------

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ...... -.............. —_______-...........

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ..............................

Minkštais viršeliais, tik .........................
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik......
Galima taip pat užsakyti pastų, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$1.00
$3.00

$2.00

±1 XX M A A-i ±1 V kJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė otr- 
ganiLadja, lietuviams Ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiem*, kurie tuos 
darbus dirba. ----------------------------- -------------------

SLA—Išmokėjo daugiam kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis Ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. _ 

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai! 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA—kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti v

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

XJ7 W. MX* 51.
th. ail) sa-ma

ir film?

NOVELĖS 
KONKURSAS

Hamiltono Lietuvių Pensinin 
kų klubas skelbia konkursą no 
velei parašyti.

Konkurse! sąlygos:
1) Novelei tema iš lietuvių 

pensininkų gyvenimo.
2) Rašinys turi būti gautas iki 

š. m. rugsėjo 15 dienos.
3) Kūrinėlis turi būti origina

lus, pasirašytas slapyvardžiu ir 
prie jo pridėta atskirame užkli
juotame voke autoriaus tikroji 
pavardė ir pilnas adresas.

4) Už geriausią novelę skiria
ma autoriui $100.

5) Vertinimo komisija bus su
daryta vėliau.

Rašinius siųsti adresu: HI. 
Pensininkų klubas, P. O. Box 
1046, Hamilton, Ont., Canada, 
L8N 3R4.

£ Atsiųsta paminėti
f į SKAUTŲ AIDAS, leidžia Lie- 
i' tuvių Skautų Sąjungos Tarybos 
j ’ Pirmija, vyr. redaktorius Juozas 
S Toliušis, balandžio numeris gau- 

tas praeitą savaitę, šie metai 
J yra paskelbti Jaunųjų vadovų 

metais, šis numeris yra skirtas 
mažiausio vieneto skilties —r 

r veiklai bei skautavimui skiltyje. 
S Apie tą sistemą rašo Gintaras 
4 Plačas. Yra įdomių nuotraukų iš 
t. veiklos skiltyse bei sąjungoje. 

A Nežinantiems verta susipažinti.

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas Ų_ 
2646 West 69th Street 
Tel. REpubiic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III 60632. Tel. YA 7-5980

PRIE LITHUANIAN PLAZA 
COURT IR CAMPBELL mūri
nis 6 butų. Geras investavimui. 
Tik $75,000.

VAINA REALTY
Tel. 925-6565

Notary Public
INCOME TAX SERVICE ;.

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Teip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pre- 

šymai ir kitoki blankai.

CONSTRUCTION & REMODELING
— Statyba ir remontai —

HOMEOWNERS POLICY

J. D. ELECTRIC

F. Zapolis, Agent 
$208‘/j W. 95th SI 
Evarg. Fa r k, 111, 
60642, - 424-8654

New construction & remodeling. 100 
amp. services, 220 v. comm. & res. 
Immediate service, quality work, rea

sonable rates, free estimates.
Licensed — Bonded — Insured

482-3130, anytime

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 2 kamb. butas su šilima ir 
baldais, 1-me aukšte. $130 mė

nesiui. TeL 737-6152

PAVOGĖ BŪSIMŲ RINKIMŲ 
DUOMENIS

Į NKVD viršininko rasti-! 
nę įbėga susijaudinęs enkave-j 
distas.

— Kas atsitiko? — klausia 
viršininkas.

— Pavogti ateinančių metų 
rinkimų į Aukščiausią Tarybą 
duomenys, — paaiškino enka
vedistas.

Atskiras numeris kainuoja 50 
centų, metinė prenumerata $5. 
Administratorė yra Malvina Jo
nikienė, 6346 Sd. Washtenaw 
Ave., Chicago, IL 60629.

Stale fao’i £'ie 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. ČEPtNAS

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

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

TeL 776-5162 arba 776-516S
2649 West 63rd Street

Chicago, DI. 60629

DENTURE WEARERS
> y-' / ma'or ■’ e 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

MAUflBNO*, CHICAft* l> IKU Wed» wdayt Juljr £ ,

%25c4%25af:OV3ti.su



