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REFORMISTAS VADOVAUS KINIJOSMV ETNINIŲ GRUPIŲ KONFEDERACIJA
JAV-se veikia Amerikos etni

nių grupių konfederacija, kurios 
centras yra 4720 Massachusetts 
Ave., . N.W., Washington, D.C. 
20016. Savo suvažiavime gegu; 
žės 31 d. ši konfederacija išrin
ko šavo garbės pirmininku proT. 
drUJoną B. Genį, o savo konsti
tucijos ir statutų ko'misijos pir
mininku dr. Kazį Šidlauską,

Konfederaciją sudaro 34 or
ganizacijos^ apjungiančios 1’8 et
ninių grupių, kilusių iš.'Europos, 
Azijos ir Lotynų Amerikos.
. .Savo ^suvažiavime, priėmė re
zoliucijas, kuriose ręnąiąm a pre
zidento linija Salvadc'ro reikalu, 
reikalaujama, kad Holocaust pa
minklas būtų ■skirtas’ priminti 
ne vien išžudytus: žydus,- bet ir 
milijonus kitų tautybių/ tapusių 
nącjų. .aukomis.. Rezoliucijoje 
skatinama atšaukti Jaltos ir 
Potsdamo susitarimus, kuriais 
Maskvai buvo užleisti jai nepri
klausomi -kraštai. Palaikomas 
Lenkijos Solidarume! judėjimas, 
reiškiamas protestas prieš- Mašk- 
vos ; kolonializmą ir (prieš už- 
grobtų tautų rusifikaciją. Pasi
sakomą uz paramą studentams, 

--- lankantiems privačias mokyklas
Prašomą; sustiprinti : Amerikos 
Balso ir Laisvosios Europcis ra
dijo programas, j-skįrtas" Rytų 
Europai ifjSpviėlų .Sąjungai, - ir 

- jas perteikti ‘ panaudojant." -sa
telitą. č -", . ,.u.. ū J > ?.......

P.eKpėįama,.,kad.WakaŽų vals
tybių ir privačių bąfl^ų^šąitefik- 
tieji Sovietų Sąjungai ir jos sa
telitams Ureditai, siekią. 60-86 
bit dolerių’, -yra- laibai* rizikingi.' 

- Skatinama’ JAV daugiau -susi
rūpinti dėl -žmogaus- teisių- var-t 
žymo.’ ųž._ geležinės. ^uždangos. 
Reiškiamas; _pritąrimasj Afganis
tane? 'kovotojams’prieš Maskvos 
agresiją.- : . %

: (ALTo Informač^a)

PRANCŪZAI DAVĖ ARGU- i 
MENTĄ LENKAMS .

PARYŽIUS, Prancūzija. — Jei 
Sovietų Sąjunga norėtų pakeisti 
dabartinę Lenkijos komunistų 
partijos vadovybę, tai jai reikė
tų kištis į lenkų vidaus reikalus. 
Įsikišimas būtų priešingas vi
siems demokratijos dėsniams. .

Tuo tarpu Prancūzijos socia
listų, partijos vadovybė, galėda- ‘ 
ma. apsieiti- be kolnunistų, juos 
pakvietė. į kabinetą. Prancūzijos 
socialistai komunistų nebijo. Jei 
jie savavaliaus, tai labai lengvai 
juos pasalins iš' kabineto. ' •

Bet jeigu rusai bandytų keisti j 
lenkų komunistų partijos vado-! 
vybęU tai tada- ir"ssoęjalistaif atsi- Į 
sakytų- bendradarbiauti su ko
munistais. Tada /visiems -būtų
aiškiai..matyti,..kad rusams ne
rūpi komunistai lenkai,. bet jie 
pasitiki' tik maskviniajs komu
nistais.

0MK

NAMO STOGAS DAU
GELĮ SUŽALOJO

TEHERANAS, Iranas — Bom
bos buvo taip padėtos, kad tuo
jau po’ sprogimo krito dviejų 
aukštų namo stogas ir daugelį 
sužalojo savo sunkumu

Būtų žuvęs ir Irano premjeras 
Rajai, jeigu jis nebūtų gavęs 
pranešimo skubėti į įstaigą. Jis 
nespėjo iš. namo išeiti, kai pasi
girdo sprogimas, kilo gaisras ir 
visas namas sugriuvo. -•-

Pradžioje manyta, kad buvęs 
prezidentas Bani Sadr vadovau
ja' Levai prieš fanatikus tikybi- 
ninkus, bet vėliau paaiškėjo, 
kad buvęs, prezidentas tokių

Viceprezidentas Tengas 
Kinijos apygardų viršininkų tarybar, 

vadovauti- išrinktas reformi

ir toliau vadovaus

LOS ANGELES

ATVYKO AMERIKON iš
ŠNIPINĖJIMO TIKSLU '

LOS ANGELES. — Pirmadie
nį Los Angeles mieste paskelbta, 
kad 29 melų Marian ZacharskT 
yra pakaltintas šnipinėjimu,1 ir 
priklausymu Sovietų slaptai po- 

Zacharski, Ameri-

MIRĖ NU© BOMBOS'
. ,AiA SPROGIMO . ^ j :

OAKLAND PARK/ ^eš-1 
tadieriį Taifiarac klubo, automo
biliams pastatyti aikštėje užve- KGB 
dant. į^gbiir bomboj buvo kOn^yW0.iš.Lenkijos 1977 me- 
sunkiž:.:,š^<B»^^ č-ikagč^ -giili- .į'F*' tuojau, .pradėjo tarnauti 
jonierirts ;tenkų mašinerijos 
: seph Jo* bendrovėj e, Los Angeles sky-

} S. * ( riuj&£~Eraeitą savaitę jis buvo
žalotur|įpgkęntėjęs hurg ligėjii- pak^Įįgs bendrovės pirmininku 
nėje pirm^ie^gfisą Mką^ is ;r ^aski rtas į centrą, esantį Eik 
buvo be; sąiųon'ėŠ-ir_nega]^p pa- 
sakyti 'bdm^rdav'irii^,rn'otyĄrų- !

Testą • tųr©j o *išn'^mbjam ų 
treilėrįų stojį -Fort LatidėrdaJe, 
Fla.' Jis. tavo antrasis/, žuvęs 
nuo ląėmbos pa^gjimo laikę sa
vaitės?. Praeitą .trėciadięnį Hins
dale, nuoibbmbos maldoje žuvo’ j 
Michaėl F. Cagnoni, transporto

DAR VIENA SUTARTIS

.< SAUDI ARABIJA
? NORĮ LĖKTUVŲ

WASHINGTON^ D.C. — Kon
greso atstovai nutarė neleisti 
vyriausybei parduoti’Saudi Ara
bijai pageidaujam^ radarinių 
lėktuvų, bet Valstybės sekreto
rius A. Haig, kalbėdamas su 
laikraštininkais, pareiškė, jog 
pardavimas tiktai sulaikytas, 
bet nenutrauktas.

Saudi Arabija labai pasipiktino 
Kongreso nutarimu ir pareiškė, 
kad ginklus ji gaus kitur, jeigu 
JAV neparduos. Sekretorius ži
no, kėd tokių lėktuvų kitur'nėra, 
bet jis taip pat žino, kad niekas 
negali arabams -uždrausti gink
lus pirkti kitur.

Ta pačia proga sekretorius 
laikraštininkams tvirtino, kad 
jam pavykd susitarti su Kinija 
pačiais svarbiausiais klausimais. 
Taivanas, sakė, nebuvo kliūtimi.

Village. - prie Čikagos. 
: Bendrovė, žinoma Polamco var
du, eksportuoja Lenkijon Įvai
rias gamybos ir žemės ūkio ma- 
šinas. Amerikos pareigūnai jį 
tuojau įtarė šnipu, gi darbas bu
vo tik priedangai.

Kartu su Zacharskiu buvo 
bendrovės vadovaujantis asinub. areštuotas William Holden Bell, 

Manoma, kad šie bombų^pa-.Hughes Aircraft radaro inžinie- 
dėjimai turi ryšio- Su Mafijos rius, įtariamas paslapčių išdavi- 
pastangomis perimti jų biznius mu. Jis prisipažino' kaitri ir pa
savo' kontrolėm • • ” ’ .reiškė norą kooperuoti su Ame- 

_ ; • . _ c____ ; rikos valdžios pareigūnais. Visų
i pirma inž. Bell įteikė slaptos ra- 
j daro sistemos brėžinius, gi bir- 

- \ želio 23 d. pažadėjo atnešti slap-
. ' :' * i tą rekordavimo aparatą. Hughes

Į dirbtuvės gamina ne tik radaro 
‘ įrengimus, bet ir kitus jautrius 
kariškus dalykus. Inž. Bell tar
nybos reikalais buvo’ siunčiamas 
į Europą. FBI tarnautojų supra
timu, jis galėjo perduoti kai, ku
riuos slaptus dokumentus ar 
brėžinius kelionės metu.

Dėl kooperavimo, JAV ma
gistratas sutiko inžinierių Bell 
išleisti iki teismo už $50,000. Za- 
čharski laikomas be užstato, nes 
jis gali pabėgti ar pasislėpti 

į Lenkijos ambasadoje. Jis gali 
r būti nubaustas kalėti iki gyvos 
Į galvos.

KAIRAS. — Pirmadienį JAV 
ir Egiptas pasirašė sutartį, kuri 
įpareigoja JAV išmokyti Egipto 
mokslininkus,' kaip naudoti ato
minę energiją taikos tikslams. 
JAV taip pat "duos Egiptui tūks
tantį svarų urano, kurio atomas 
lengviausiai' skaldomas."" ; .

Šiuo viešu pranešimu norima 
Įspėti Izraelį ir kitas valstybes, 
kad jos aiškiai žinotų ko siekia
ma ir būtų išvengta nesusipra
timų, dėl kurių Izraelis nutarė 
bombarduoti atominį. reaktorių 
Irake.

KALENDORfiLIS
Liepos 1: Kanados Diena, 

Liepa, Žalvyris, Topilis.

Saulė teka 5^9, leidžiasi 8:29.
Oras debesuotai, šiltai, 1M,

Sekretorius A. Haig panei- 
/ gė Irano’ valdžios paskelbtą 

tvirtinimą, kad amerikiečiai 
buvo įvelti į bombos padė
jimą Islamo respublikonų 
partijos centre. Jokia JAV 
įstaiga neprisidėjo-prie sek-

— Juodosios jūros srityje, prie 
Gagry miestelio, įvyko' traukinio 
katastrofa, kurioje žuvo apie 70 
asmenų ir virš 100 buvo sužeis
ti. Tokios žinios Sovietų spau- 
doje neskelbiamos. . -

— Gegužės mėnesį 107.8 nuoL 
padidėjo japoniškų .spalvotų te- 
« • . » • • ■ « < a f

' Čių pardaviriiii, t t
1

madienį Tebentn^įvykusio 'leviztjos ąptratų ir video kasė
'• Sprogimo, Žiu pardaviriiAL t i-*.'. i

SEKRE1 
IRAN

WASHIN 
retorius A 
pirmadienį 
riausybės 
kad Amer 
kuo nebuv 
no miesto 

--i :

mo respub 
sugriovime

Sekretor 
tik JAV 5 
JAV įstaig 
prie Irane 
griovimo, 
gūnų pask 
neparemta 
apgailestai 
žuvo toks 
čius.

Iki šio i 
atsakomyb 
isgripyimą

TENGAS IR TOLIAU I 
KINIJOS KARO TA]

PARTIJOS SUVAŽIEVIMAS PASMERKI 
VESTĄ “KULTŪRINĘ REVOL

PEKINAS, Kinija. — Antra- — 
dienį Kinijos komunistų partijos- 

suvažiavimas priėmė Hua Guo- 
fengo atsistatydinimą iŠ Kinijos 
komunistų partijos pirmininko 
pareigu, o komunistų partijos 
pirmininku išrinktas reformis- 
tas Hu Jaobangas. Mao Cetun- 
gas ilgus metus laikė Jao'bangą 
kalėjime, kai pastarasis pasiūlė 
komunistų partijai nesiimti labai 
griežtų reformų, bet pamažu 
pakelti krašto ūkį, aprūpinti gy-

priemonių nebūtų vartojęs. Įta- į Ventoj us būtiniausiu maistu ir 
riama, kad bombą .galėjusi pa- • tada sustiprinti krašto apsaugą.

Jaobanags buvo nušalintas kar
tu su generolu Tengu.

Atleidus Huą iš partijos pir
mininko' pareigų, suvažiavime 
kilo balsas imtis priemonių prieš 
pasitraukusį Hua Guofengą dėl 
labai artimų jo ryšių su Mao Ce 
tungo’, bet Kinijos karo vadovy
bė pasipriešino bet kokioms 
priemonėms prieš y buvusį parti- . 
jos vadą: Hua. J iš pats prisipa
žino prie didelį.^ klaidų, bet ji/.' 
nemano;. kad turėtų 4>ūti ban 
džiamas, nes tose .klaidose ne 
buvo piktos valios. - '

Vietoj tardymo ar teismo, 
Hua išrinktas partijas yadovy- 
bėh£ Ji^'hėt pateko į partijos 

' vičepiĮįiiinihkus.. Ne pirmu 'ar 
antru -viefepirmininku, bet tiktai įLl 4 7.'" • ’

ščštuodū. Hua buvo partijos pir- 
mųjmkas, turi daug žinių-apie antrądjenį 
valstybes reikalus. Jo žinios gali 
būti* naudingos, todėl jis ir iš
rinktas- šeštuoju vicepirmininku 
’'Rgrfijoš suvažiavimas išrink. 

Terigą' Hsiaopingą Kinijos karo 
tarnybos pirmininko pareigoms 
.Buvo atsiklausti visi Kinijos ka
ro apygardų viršininkai. Jiems 
patiko, kai Čou Enlajaus. ligos 
meta igen. Tengas vadovavę 
kraėtui. Kariai patarė Mao Ce- 
tungui nepaliesti gen. Tengo, kai 
jis buvo laikomas namų arešte. 
Mao Cetungui mirus, kariai i: 
vėl nutaiė leisti Tengui valdyti 
kraštą tais pačiais metodais.

Suvažiavimas jau eina prie pa
baigas. Teks dar priimti rezoliu 
cijas ir platų pranešimą, smer
kiantį Mao Cetungo “kultūrinę 
revoliuciją”. Padėjus “keturis 
gengsterius” ilgesniems metams 
kalėjiman, kiti jes šalininkai 
išsislapstė ir apie “kultūrinę re-

dėti. nedidelė marksistinė-leni- 
nistinė. grupė dirbanti kartu su 
nacionalistais. ,

REKORDINIAI PASĖLIU 
PLOTAI . ' . ' . .

Agrikultūros departamentas 
išleido pranešimą apie šiemeti
nius ūkininkų pasėlius. Praneši
mas derinasi Įsu grūdų prekybi
ninkų turimomis; žiniomis, Įtik 
jie tvirtina, kad grūdų kainos 
sumažės.. J
. Šįmet kukurūzais apsėta 84.7 
mil. akrų, daugiausia 32 metų 
laikotarpyje. Kviečių plotai yra 
JO %' didesni negu pernai ir j už- 
ima 88.8' mil. akrų. Už Ruselį 
kukurūzų' dabar mokama$3.40. ’ 
Manoma, jog, kaina nukrisi iki 
2.15 dol. . . •< ; U ■■

. . / ■ v * ** *”* ^

Be to,, sojos pupelėmis užsėta 
68.5 mil.-akrų, i ' 'i : - Į.'.

RUOŠĖSI SPROGDINTI 
BOMBĄ BAZILIKOJE

ROMA, Italija. — Pirmadienį 
du Romos policininkai suėmė 
Giuseppe Santangelo, kuris ban
dė išsprogdinti bombą Šv. Pet
ro bazilikoje.

Buvę bazilikoj žmonės paste- 
bėjd kažką keisto ir pranešė lau
ke buvusiems policininkams, kas 
darėsi bazilikoje. Policininkai ( 
sftrądo piktadarį, liepė jam ati
duoti paslėptą bombą, mesti 
degtukus ir pasiduoti. Suimtąjį 
nuvedė į artimiausią nuovadą ir 
pradėjo tardyti. Nori ištirti, ar 
jis nėra pamišęs, nes jis sakė, 
kad ne tik norėjo bombą sprog
dinti, bet ir pats save sudeginti.

— Mula Chomeini susirūpinęs 
Irano likimu. Jis norėtų baigti 
pilietinį karą, nes sekmadienio 
bomba nužudė kelis ministerius. 
žuvo' veik visas Isfemo funda
mentalistų partijos centro ko
mitetas.

— Lenkijos komunistų parti 
jos vadas Kania sako, jog par
tija ruošiasi pravesti ūkio refor
mas, kurids prisidės prie dides
nio maisto gaminimo.

— Gegužė! mėn. vienos šei
mos naujų namų pardavimas 
padidėjo 15.6%, palyginant su 
balandžio mėh. Gegužės mėnesį 
pirkta ŠOŲOOO hiujų ūšmų.

IRANAS 
SPRi

TEHER. 
riausybė a: 
iraniečius, 
meili būvi 
konų parii 
nį buvo' pa 
bų sprogiu

PARTIZANAI APSUPO
V TRIS AMERIKIEČIUS A

SAN SALVADOR, Salvadoras. 
— 'Praeito^ šeštadienio vakarą 
nusileido grupė partizanų, ’įsi
veržė į Union uostą ir apsupo 
tris amerikiečius. Dabartiniu 
metu Salvadore yra 56 ameri- 
kiečiai. Jie niekad nemanė, kad 
partizanai pasieks Salvadoro pa
kraštį ir įsiverš į Union uostą.

Koks tų amerikiečių likimas, 
tuo' tarpu dar nežinia. Jie netu
rėjo kištis į Salvadoro tarpusa
vio kovas. Iki šio meto į apsup
tus amerikiečius partizanai ne
šaudė, bet kokie jų tikslai, tuo 
tarp irgi nežinoma. Karių dali
nys vyks į Union uostą ir ban
dys nuginkluoti įsibrovusius 
partizanus.

DARBIEčIAI GRĮŽTA 
IZRAELIO VALDŽION

TEL AVIVAS. — Antradienio 
vakare pradėti skaičiudti balsa
vimų rezultatai. Pirmieji prane
šimai rodė, kad darbietis Shimon 
Peres gali gauti daugumą ir ga
lės sudaryti naują vyriausybę.

Izraelio gyventojus smarkiai 
paveikė Likud partijos chuliga
nai, kurie daužė darbiečių rin
kiminius centrus. Pradžioje po
licija nieko negalėjo padaryti, 
nes neturėjo įsakymo kištis į 
tarpusavio , kovas. Bet vėliau, 
kai darbiečiai suorganizavo savo 
centrų apsaugą ir apdaužė ke
lias chuliganų grupes, mušeikos 
aprimo.

— AntradienĄ aukso uncija 
kainšvo 14^1.

išvežė 72 1 
tu žuvo 28

Vyriausj 
su mula ( 
pildyti vyr 
gų žuvusi!

Oficialus 
mas sako, 
vadovybė 
nužudytą 
partijos n: 
kad prie t 
damentalis 
amerikieči

— Mars 
gcj parduc 
yra vyrišk 
ka už 10 i 
krautuvės

— Irane 
vegijoje ] 
Sadr slapi

Hu* Koo-feaf

Hua Guofengas atsistatydi
no iš Kinijos komunistų par
ti joa>pirmininko pareigų, o 

, . paskirtas šeštuoju vicė- 
.. - pjrmininku.

— An ta 
rado du g 
kritusio m

voliuciją” 
nenori pr«

Suvažia’ 
sudemokri 
lės tuojau 
priemonių 
Kad neįv 
nutarta p; 
mų. įtrau 
savanorių 
ūkio mode

Suvazia 
prez. Reaj 
dės kinieči 

i nias elekt 
Į nes. Gabs 
apmokym 
mokyklos)
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Iš KORTŲ

S. LAUCIUS

aidžiausiam nevykė

li sakė, galvoji kvai-

nemėgsta svajotojų.

Būrė prie laužo čigone sena, 
Gavusi duonos ir nikelio, 
Ir priplepėjo, gana jau, gana, 
Tartum

[Imu.
Tamsta, 

[lai.
Žmonės
Be pinigų ne kokie reikalai, 
O su finansais gyvuotume!.
Turtui planetą palankią turi, 
Gimęs atseit po bulvakasio.

Tūzai tat rodo visi keturi, 
Betgi ne kaip tamstai sekasi. 
Būgnų dešimtokė guli greta, 
Bet iš kairės štai sukliudy- 

[mąs.
Gertum šampana ir dar su pu

lta,
Praktiškas, prieteliau, būda- 

Įmąs.
Slidžiais pradėjai, su lapais 

[baigei,
Kad nepasiekiamu rūpinais.
Gal per dažnai po padangę 

[žvalgais,
Perdėto nerimo kupinas.
Priešų gausu, o draugystės 

[ilgies.
Tik pataikaujančių toJmkis.
Akys pro kryžius vėliau pra-

kymą, Molą truputį pagal
vojo ir tarė:
— Garbė chanui, tu ge
riau lieptum man praneš
ti, kiek yra protingų, nes 
tokių vis dėlto pasitaiko,
ir juos galima greitai su
skaičiuoti. O kaip man 
suskaičiuoti bepročius? 
gi begalės!

* * *
KAS VYRESNIS

Molos paklausė:
— Sakyk Molą, kas 
jūsų vyresnis: tu ar 
lis?
Truputį pagalvojęs, 
la atsakė:
— Praeitais metais tė
vas sakė, kad brolis vy
resnis už mane metais, 
taip kad dabar mes turi
me būti vienmečiai.* * ♦

MEDŽIOKLĖ

Jų

bro-

Mo_

Laimę sutrukdžiusius polin-/ 
[kius.

Štai su karaliais ir štai su pana 
Pažiūros tragiškai kertasi.
Tiesą tau sako čigonė sena, 
Kortas .kaip knygą atvertus!. 

* * *
BEPROČIŲ BEGALĖS

Chanui pranešė, kad 
kai kurie jo dvariškiai iš
ėjo iš proto. Jis pakvietė 
Molą ir įsakė jam praneš
ti, kiek ir kurie žmones 
išprotėjo. Gavęs tokį įsa-

— šimts pypkių, kaip puikiai 
organizuota, — atsako draugas 
— Manę kūjis tik prieš dvi mi
nutes nukrito žemyn.

* e *
GERAS VAIKAS

— Tėveli, aš noriu, kad tu 
mano vardinėms nupirktumei 
būbną.

— Jonukai, aš tavo prašymo 
negliu išpildyti, nes aš labai bi
jausi būbno balso.

— Nesibijok tėveli, aš būbni- 
siu tik tada kai tu miegosi...

* * £
j PRIERAŠAS PRIE MOTINOS 
1 LAIŠKO

Algiuko dėdė, ilgą laiką gy
venęs Indijoj, atvyksta pa jo 
tėvus pasisvečiuoti. Visi susido
mėję klausosi jo pasakojimų apie 
tolimą kraštą, jo neįžengiamas 
džiungles, tigrų medžiokles. Al
giukas klausia:

— Sakyk, dėde, ar tigrų me
džioklė yra toks jau malonus 
užsiėmimas?

— Taip, — atsako dėdė — tai 
sudaro malonumo tol, kol pats 
medžioji tigrą, bet visai ne kas, 
kai tigras pradeda tave medžioti.* * *

GREITIS

Andrius Norimas

Kadaisia vienas dypukas, pri
siskaitęs Michailovo laiškų, pa
norėjo sužinoti, ką jo motina 
pasakytų apie grįžimą, ir para
šė jai Lietuvon tokį laišką:

— Mano m.ela motinėle, sun
kiai dirbu, taupau pinigus ir, kai 
susitaupysiu kelionei, sugrįšiu 
pas tave.
Motina atsakė:

— Mano mielas sūnau, labai 
gerai darai, kad pinigus taupai | 
ir Lietuvon sugrįžt manai- Tik j 
palauk, kol aš pabaigsiu taisyti 
tavo tėvo griūvantį namą ir tave 
pakviesiu.

Bet laišką patikrino sovietiš
kas cenzorius, ir sūnus jį gavo, 
su tokiu užrašu įstrižai:

— Negrįžk, dumau, be 
kars...

TIKRA KIAULYSTĖ

i

Visaip publika leidžia laiką. Vieni žaidžia, kiti šoka, 
svečiuojasi, eina į koncertus ar j piknikus. Ieško žmonės 
poilsio, kad atitoktų nuo dienos darbų ir rūpesčių, nuo 
žmonos barnių, ar nuo minčių apie skolas. Kaip pensinin
kas, ir aš stengiuos trumpinti laiką, tai dažnai nueinu j 
visokius renginius.

Tik jau visada vienas žmogaus organas budrus it 
sargybinis ir veiklus lyg akrobatas cirko palubėje. Jis 
nereikalingas jokio poilsio. Yra daug žmonių, lavinan
čių šį organą kasdien ir visur. Tasai organas yra žmo
gaus liežuvis, minkštasis burnos raumuo. Kad ir šlapias, 
sulepšėjęs, bet visada veiklus...

Sėdžiu aš vienoje Toronto salėje, laukdamas prasi
dedant koncerto. Girdžiu užpakaly manęs kalbantis. Vy
ro balsas be pertraukos dirba... tai yra jo liežuvis mala. 
0 moters balsas tik jaustukais operuoja — kartais prita
ria, bet vis negali savo žodelio Įterpti... Pirmą kartą pa
sitaikė girdėti, kad motelis negali Įsikišti su savo žode
liu, o ne vyras!

— žiūrėkit, ponia Zabulskienė atėjo! Kaip šviesiai 
ji atrodo! Rodos,tik ką dabar kvepiančiu muilu išsiprau
susi— 0 ten, štai, kokia išsipuošusi poniutė... Matyti, 
apsivilko brangiausią savo suknelę, kad iš kitų tarpo iš
siskirtų. .. 0, teisybe! Ar girdėjote, kad aktorė Dyvinai-

— Tėve, nupirk man mašiną, 
autobusu važiavimas Į mokyklą 
labai daug kainuoja, — vienas 

j doleris bilietui. Visi studentai 
Pa"> turi savo mašinas. Iš manęs juo-

• kiasi, kai aš einu pėsčias su kny- 
į gų glėbiu...

— Tie tavo studentai tik su
Viename Prancūzijos teisme merginomis laksto, mokytis ne

teisiamasis už draugo nužudy-j nori. Tu veltui laiko negaišini 
ir daugiau išmoksti, Maiki. Buvomą aiškinasi:

— Mudviejų draugiškumo sunkesni laikai. Kai aš atvykau
san tykiais nusivyliau t amžinai. 
Rene pats juos suardė pavilioda-

Du darbininkai dirba prie nau 
jai statomo aukšto namo virš 
judrios gatvės.

Apačioj pasigirsta greitosios 1 
pagelbos automobilio sirena.
Greitosios pagelbos mašiną 

pastebi vienas darbininkas:

mas mano žmoną, bet galop jis: 
pasielgė kaip tikra kiaulė: po į 
trijų mėnesių jis ją man atgali 
grąžino. 1

•i. * *

VAISTAI KITIEMS -

į Ameriką, pas vieną lietuvę ga
vau kambarį su valgiu už tris do 
lerius per savaitę. Ji mane pa
klausė:

— Ką labiau mėgsti valgyti?
— Pasakiau, kad noriu blyne

lių su grietinėle.
— To tai jau negausi. Valgy

si tą, ką duosiu, — ji pasakė.
i Norėti daug ko galima, bet rei-

Jei ne galva, butum šuva
Volga, Volga, mat rodnaja,
Volga, russkaja reka!
Kažkas virvę kažkam veja,
Kažkas smaugia kažin ką.

Jau ir tau jie pančius kala.
Būk, vyruti, atsargus!
Spiauk Į tiesą, garbink melą, 
Būk šuva, o ne žmogus!

Mesk tą galvą savo kvailą —
Teparieda po kulnim!
Iš tikrųjų baisiai gaila,
Kad neužgimei šunim.

Garsiai lotum visą dieną
Į visus ir vis piktai.
Tik pagerbtum šunį vieną,
Tėvą Staliną tiktai.

0 dabar tau kilpą veja.
Kad žinotum bent už ką.. .
Volga, Volga, mat rodnaja,
Volga, russkaja reka!...

Runeė Dandierinas

Gydytojas:
— Mano patarimas jums, P^'Į^įa suprasti, ar galima, 

nele, vengti sunkesnių darbų.} - 
Geriausia būtų jei jūs ištekėtu-į 
mėt už solidaus, pasiturinčio vy
ro ir galėtumėt ramiai ir leng
vai gyventi.

Pacientė koketiškai žvilgterė
jusi į gydytoją paklausė:

— Ar jūs nevedęs, pone 
tarė?

-Tegul bus ir tavo teisy- 
-■ bė. Aš ir be mašinos galiu išsi

versti. Ką nauja žinai Tėve?
— Žinai, Maiki, kad šie me

tai bus puse sekundės trumpes- j 
ni. Į

—Iš kur tu žinai, kad taip bus? i
— Mokslininkai matė, kad!

minti. Amerikonai nežinojo, kad j tė ištekėjo už seno amžiaus milijonieriaus amerikono? 
rūgusį pieną galima valgyti. Jiel 
manė, kad surūgęs pienas yraj 
nuodingas... |

— čia jokia naujove. Lithua- taip, kaip ir su Paulekiūte... Žinote, milijonieriams ne- 
nian Plazoje ir apylinkėje yra ga]ima pasitikėti, ypatingai meilės reikaluose.
k“Su, tetTŽnėjaT įTuI “a° !»“ ieŠk° " Ma” atrOd°-

Į kad Dyvinaitė prašovė pro šikšnelę, kaip sakoma... Be
— Su tavim, Maiki, negalima) reikalo su pirmu vyru išsiskyrė.... Tas bent lietuvis bu- 

susikalbėti. Tu vis priešingai kai vo... Taip, taip... Aha! Na, o kaip jums atrodo, ponia, 
bi. Tatai aš nenoriu su tavimi dramaoturgo x ginčas su konkurso jury komisija ?_ Man 
ginčytis. Aš galvoju vienaip, o į atrodo, kad jis be reikalo iškėlė Visą šitą dalyką, be .rei

kalo. . Juk reikia gerbti mūsų organizacijąsJ^Jei suda
ryta komisija, tai ji viena turi kompetenciją, ar ne? Ma-

, tyti, jis jau užsikrėtė didybės manija, kaip ir didysis 
j poetas Z arba humoristas Y... 0, tarp kitko, ar jums 
patinka Y? .

— Hm... • j

1 — Man visiškai ne! Jis net nėra geras poetas! Rašo
tik juokus, pašiepimus... net Įžeidžia padorius žmones... 
JĮ iškėlė tik jo klika!

— Girdėjau... l u
— Na, man atrodo, kad iš to nieko neišeis... Bus

Jie

tu kitaip. Tai lik sveikas. Aš ei
nu į parką su pensininkais kor
tomis palošti.

— Sudie, tėve.

Magaryčios

dr.

— Na, kaipgi! Toksai režisorius Q, gastroliuodamas 
Toronte, gyrėsi poniutėms, jog visi žino, kad jis geriąs 
tiktai prancūzišką konjaką! Įsivaizduokite, šitaip pūs
tis ! Kiti sako, kad jis prieš savo spektaklius prikalbinąs 
poniutes, kad vos jam pasirodžius scenoje, jos pradėtų 
smarkiai ploti... Tada ir kiti žiūrovai pritaria, o atrodo, 
kad jis labai gerbiamas ir mylimas aktorius... 0, jis save 
laiko didžiausiu teatro autoritetu, nes visuose laikraš
čiuose pila savo kritikas ir nuomones apie pamatytus vei
kalus scenoje... Ir vis su pamokymais... Girdi, tikri 
aktoriai šitaip turį elgtis, taip vaidinti. ... Aha! jau ant
ras skambutis! Tigi... Na, pažiūrėsime kaip mūsų di
dieji solistai pasirodys, žinot, mes neturime gerų daini-

dak-
kažkas negerai darosi saulėje.

— Nesirūpink, tėve, mums Į 
užteks laiko. j

L
— Ar girdėjai, kad dideli da- į 

lykai dalysis Marquette Parke? I 
Iš komiteto gavau laišką, kvie- j 
čianti ruoštis didelėms iškil- j 
mėms liepos 11 d. Lithuanian 
Plazoje.

— Labai gerai, kad kviečia, 
mums reikia prisidėti ir daly- 
vauti. Mūsų rajoną reikia išlai-iyra sveikas. Matote, tokius da
iryti .etuvišką. Į lykus sprendžia ne gydytojai,

— Atsimeni, Maiki, kai praei- bet KGB.

mes,— Taip, esu nevedęs, bet 
gydytojai, vaistus prirašome tik 
pacientams, bet patys jų nevar- 
tojame.

♦ * *

PADĖKA DAKTARUI
i

Pons daktare. didž;ausią ačiū 
už Tamstos paskutinį receptą”.

“Ar vaistai tamstai pagelbėjo?
“Aš pats negavau jų nė pa

mėginti, bet mano dėdė per ap
sirikimą juos išgėrė, ir dabar 
aš esu jo turtų paveldėtojas!”

DIALOGAS

a Sovietų teismas nuteisė 
Anatolijų Koryagin 7 metus ka
lėti ir 5 metus būti tremtyje už

Į pareiškimą, kad vienas ligonis, 
j atsiųstas j psichiatrinę ligoninę, -i

— Žinau, tu norėtum, kad aš 
būčiau kito vyro žmona.

— Xe, nes tokių priešų dar 
neturiu.

IT’S AMAZING P

tą vasarą net pati miesto majo
re buvo atvykusi su visa savo - , . x .
svita. Si karta ir pats Frank Sa- Jas. k^ Pateisu>a vaikų porno- 
viekas ir aktermonas p. Brady |grajl?’ JCI JI bl°s° sk°“0' 
atvyks. Bus daug kioskų su įvai 1 @ Gali būti laimingas tas vy
riais meno spaudos, tautodailės ras, kuris yra įsitikinęs ar žino, 
darbų išstatyta. Gros orkestras kad žmona jo nesupranta, 
lietuviškas melodijas, lietuvai
tės tautiniuose rūbuose gražiai j 
pasirodys, o prie Vyčių būstinės j 
rock and roll ausis plėš. O ką 
tu, Maiki, parodysi?

— Aš nieko neisstatysiu ir ne
parodysiu. Savo draugui daili
ninkui patariau paveikslus išs
tatyti pardavimui, o jis man pa
sakė: — šiuo atveju netinka 
dailės darbus kišti ten, kur mi-j 
nios stumdosi. Lauko parodas j 
išgalvojo hipiai, pasekdami pran J 
cūzus. Kas tinka prancūzams, į 
tas netinka mums.

— Čia nieko blogo. Maiki, Jei-1 
gu žmonės viską rodo turguje, j 
tai kodėl paveikslų negalima ro
dyti? t

— Buvo laikai kai žmonės ver 
tino meną. Dabar dailė ir muzi
ka pasidarė pigia komersine pre
ke.

e Amerikoje atsirado teisė-

1 Meilė yra laikinas pamiši
mas, kurį išgydo vedybos.

s Diplomatija yra menas da- 
j ryti biauriuš dalykus labai, gra- 
I žiu būdu. *

9 Šuo pragyvena vizgindamas 
uodegą.

;— Vis dėlto reik'a ką nors 
parodyti‘kitataučiams, ypatingai 
mūsų tautinę kultūrą, sakysi- 
nfe. kulinarijos srityje, lietuviš
kų blynelių, zrazų, napoleonų ir 
taip toliau Tegul žino, kad lie I 
tuviai moka gerus valgius paga-

Siga Pasilytė

— Nejaugi tai...
— Na, kas gi tokiais balsais gieda, kaip A? Jis tik 

rėkia, o nežino švelnių niuansų! Arba sopranas B? Ji 
vis eina storyn, o balsas blogyn... Sensta, sensta mer
gina. . . Kiekvienas eilinis žmogus, kiek pasimokęs dai
navimo, galės su tokiais greit susilyginti! Tiesa, ar,gir
dėjote, kad vienas garsus, kabutėse, mokytojas Toronte 
atsirado? Vieni sako, jog jis muzikos mokslus ėjo Ita
lijoje. . . Bet man atrodo, kad jeigu jis pats negali dai
nuoti ir neturi gero balso, tai kaipgi galėtų kitus mokyti 
dainavimo? <_ i I 11 LJuiW

— Jau gesina šviesas...
— žinot.. iš viso pas mus labai daug buvusių ope

ros solistų atsirado... buvusių valstybės teatro aktorių, 
buvusių profesorių... Apie juos mes Lietuvoje nieko 
nesame girdėję... ,

— Tššš! — Iš šalių pasigirdo žmonių tildymai.
Uždanga jau pakelta ir scenoje žiūrovų nutylant lau

kia koncerto pranešėjas.
— Nespėjo gerai pasitaisyti kaklaraiščio... Ir drįsta 

išeiti scenon!
Atsigrįžtu pažiūrėti, nes kaip tik scenos šviesos ge

rai nutvieskia žiūrovų veidus. Ogi, vienas iš didžiųjų 
inteligentų, visuomenininkų. Dar ano šimtmečio gimi
mo. .. Vienas iš tų, kurie viską tik peikia, o patys nieko 
gero nuveikti nenori ar negali. _

Prasideda koncertas. Būčiau spėjęs pasakyti šio in
teligento pavardę, bet, viena -4- ji labai ilga, o antra — 
scenoje jau prabilo koncerto pranešėjas.

(Sietynas F nr.)
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40-ji SUKAKTIS LONDONE
UETUVOS TRISPALVĖ PARLAMENTO RŪMUOSE

D. Britanijos parlamento atstovai pasmerkė Sovietų žiauru
mus Baltijos respublikose ir pareiškė lietuvių, latvių ir estų 

tautoms solidarumų.
t

Birželio 15 d. 6 30 vai. vak. 
Didžiojo posėdžių salėje, Parla
mento rūmuose, atstovo Teddy 
Taylor kvietimu susirinko per 
300 anglų ir Rytų europiečių 
prisiminti Sov. Sąjungos įvyk
dytą Baltijos valstybių užgrobi
mą ir Estijos, Latvijos bei Lie
tuvos piliečių genocidą.

Prie prezidiumo stalo stovėjo 
gedulo kaspinais perjuostos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos tauti
nės vėliavos. Prezidiume vietas 
užėmė sus'rinkimo pirmininkas, 
'Britanijos parlamento atstovas 
Teddy Taylor ir kalbėtojai: dr. 
L Spilners, Pasaulio Baltų kon
ferencijos pirmininkas, Parla
mento atstovai' Sir Bernard Bra: 
ne ir L. G. Thome, Lordų rūmų 
atstovas lordas Chelwood, žino
mas rusų disidentas Vladimiras 
Bukovskis, Keston koledžo bend 
radarbė Marite Sapiets ir Euro
pean Liaison grupės pirm. R. 
Marcetic.

Rytų europiečių organizacijos 
ELG pirmininkas R. Marcetic 
(jugoslavas) pirmiausia paaiš
kino šios dienos reikšmę ir or
ganizacijos, kuri ruošė šį minė
jimą, tikslus. Jis pasakė, kad 
šioje organizacijoje atstovauja
mi; šie: kraštaiAlbanija, Buiga- ■ 
rija, Baitarusija, Čekoslovakija, 
fstija, Gruzija,.-Vengrija, Lat
vija, Lietuva, ir Rumunija, 
Rusija, Ukraina ir Jugosla
vija. Šio susirinkimo, tikslas yra 
pareikšti.Baltijos tautoms (Lie
tuvai, 'Latvijai ir Estijai) soli
darumą ir moralinę paramą. Tos 
tautos kenčia Sovietų okupaci
jos žiaurumus nuo to laiko, kai 
jos buvo užgrobtos ir prievarta 
įjungtos į. Sov. Sąjungą 1940 
metais,-Prieš A0-metų,-1.- y- 1941 
m. birželio'rriėn.-' Sov. Sąjunga 
ištrėmė -iš- tri- kraštų' 'tūkstančius 
gyventojų: moterų vyrų, vaikų, 
senių ir jaunų žmonių, 
j R. Marcetic padėkojo parla
mento atstovui T. Taylor už šio 
Susirinkimo globą ir sutikimą 
jam pirmininkauti.

■ ' Teddy Taylor,- būdamas Ško
tijos atstovu, gerai pažįsta Rytų 
Europos tautų problemas ir to
dėl mielai stoja ginti pavergtas 
tautas. Jis pažymėjo, kad'labai 
yra svarbu neužmiršti tų nusi
kaltimų,. kuriuos' padarė 1939-40 
metais Sov. Sąjunga susitarusi 
su nacių Vokietija, ir taip pat 
prisiminti, to susitarimo aukas, 
ištremtuosius į nežinią tūkstan
čius nekaltu žmonių, iš kuriu • 
tik nežymi dalis grižo į tėvynę. 
Jis paprašė dr. I. Spilnerį, latvį

atvykusį is JAV, papasakoti apie 
įvykius Baltijos kraštuose prieš 
40 metų. ;

Nors mums, lietuviams, tie 
įvykiai yra gerai žinomi, nes 
juos patys pergyvenome, ar apie 
juos skaitėme savo spaudoje bei 
knygose^ — daugeliui anglų ir 
kitataučių, kurie buvo susirinkę* 
salėje, tas pasakojimas atidarė 
ak s- Pabaigoje dr. Spilners pa
sakė ap:e dabartinį rezistencinį 
sąjūdį Estijoje, Latvijoje ir Lie 
tuvoje, ir paminė o disidentus, 
kurie pa stažuoju laiku buvo nu-, 
teisti sunikiomis bausmėmis. I

Sir Bernard Braine pažįsta] 
Baltijos kraštus iš prieškarinių j 
laikų. Jis pasakė, kad tų kraštų , 
užmiršimas būtų paskatinimas 
tarptautiniams nusikaltėliams. 
Todėl Lietuvą, Latviją ir Estiją? 
reikia atsiminti ir priminti jų Ii-j 
kimą kitiemas. Tos valstybės bu-j 
vo Ribbentropo-Molotovo pakto j 
aukos. Prieš 40 metų Baltijos; 
tautos pergyveno žiaurias Sovie 
tų deportacijas. Po to sekė na
cių persekiojimai tuose kraštuc 
se. O pirieš karą Lietuva, Latvi
ja ir Estija buvo pavyzdingos 
demokratinės valstybės su pui- Į 
kiai tvarkomu krašto ūkiu. Tau-j 
tos su skirtingomis tradicijomis 
ir savita kultūra.

Sir Bernard pabrėžė, kad D. 
Britanija, fcup ir JAV, niekad 
nepripažino ir niekad nepripa-

Švyturio 
loję "Pilėn

persvarstyti. Posėdis praėjo dar
bingoje nuotaikoje. / ■>£ Bjjrže£p in in. '21.ri.’SvV wa-;

patinu:
i sė-i- .jvykQ.<‘,i«,:n.avį::iį>’ j^trcįtto;
! sįyjiausLp^^J^;<<Myy ’̂Qj.yal-;
Jyižlįjr Aiūf&a 
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K. Augius
i1

(Iliustracija)

ko susitikti darbo stovykloje su 
Baltijos kraštų laisvės kovoto
jais, kurie yra žinomi kaip di- 

! sidentai ir šiandien. V. Bukovs- 
! kis apgailestavo, kad jo tautie
čiai tokiu.žiauriu būdu pasireiš
kė Rytų Europos kraštuose ir 
padarė gėdą visai rusų tautai, 
kuri taip pat neša komunistinės 
diktatūros naštą. “Mūsų parei
ga tuos nusikaltimus kuo pla
čiau garsinti,” — pasakė V. Bu
kovskis.

L. G. Thorne yra jaunesnės 
kartos parlamentaras, neseniai 
dėvėjęs kario unimma. J.s kal
bėjo apie Sov. Sąjungos grės
mę laisvajam pa$ąuBųb;4n..iapie

tijcs kraštų problemą. Jis buvo 
paskutinis kalbėtojas šiame is
toriniame susirinkime, kokio 
Britanijos parlamento rūmuo
se dar niekad nėra buvę. Jis pa
reit 
ti, kad netik pašalinus pavojų 
laisvajam pasauliui, bet kad ir 
Rytų Europos tautoms būtų 
perspektyvos atgauti laisvę.

Tam tikslui pasiekti, Vakarai 
turi būti vieningi. Vakarai turi 
sustabdyti technologijos, kuri 
reikalinga Sov. Sąjungos karo 
pramonei, eksportą. Reikia at-

B 3^6
MŽar fe; 

bos nąęfę

: tones'
•:os"kbrfe"es "su parašais i/ pa- 

‘ linkėta kuo’ greičiau grįž’i į 
sveikųjų tarpą.

J skyrių prirašyti du nauji 
nariai: Antanas Vč'tėnas ir Bet’ 
ras Biiiefis.

Nutaita suruošti 'švyką į 
Onos ir česic šadeikų sodybą lie
pas mėn. 12 dieną.

Po posėdžio visi nariai užsi
mokėjo duokles. A. Grinius iš
kėlė klausima, kad nario mokes
tis . per aukštas. Nutarta meti
niame susirinkime tą reikalą

4D1CINĖS JONINĖS
Jūrų šaulių stovyk-f 

:i” tradicinės Joninės 
d. praėjo, galima sa- 

Ncrs prieš Jonines 
įvyko d/i stambesnės išvykos su 
geru pasisekimu, tad trečias sa
vaitgalis jau nebuvo toks gau
sus lankytojai, bet pavyko ne-

Dabar nekanlriai laukiame 
liepos 4 ir 5 d. Stovykloje slro 
piai rucšiamasi paminklo atida
rymui ir šventinimui. Praeitą 
savaitę Naujienose jau buvo pa
skelbta apeigų programa, todėl 
čia jes nekartosiu. Skaitytojams 
primenu, kad iškilmės <bus la
bai įspūdingos, nes Nežinomam 
kariui paminklas Amerikos že
mėje bus bene pirmas. •

Laukiama kuo gausiausio atsi
lankymo i šventinimo apeigas.

Ant. Sukauskas

iškė savo nuomonę, kas dary-1 A. TAAIULYNAS

mas. Nuolatinis darbas ir sun
kios gyvenimo sąlygos išvargi
no Būgą. Sveikata kasdien men
kėja — suserga, patenka Kara
liaučiaus ligoninėn ir čia 1921 
melais miršta.

K. Būgos mirtis buvo didelis 
smūgis mūsų jaunam kalbotyros 
mokslui. Jonas Jablonskis rašė: 
“Kalbos mokslas nustojo pa- 

a šųl<^ sa‘ 
vo‘ tJ’rA}5i. pcf jyiflUidraagfe su 
mūsįį'kąĮhos inę^sĮy, Mintoj o ir 
visas Iyginartiaši|iiįįLl<įe4|Qpieė.ų 
kalbos mokslas, <ia^g ką. iėmjįąs 
iš mūsų, kalbpiff || Q| g $ į '

Būga, uors trumpai gyveno, 
bot savo- darlĮąfe^ėjo kalbotyros 
istorijon.. Svętipitaųčiai kalbi
ninkai, nors ir parašė včrlingų 
veikalų, bet jie negalėjo atskleist 
lietuvių kalbos dvasies — lietu
vių kalba jiems buvo' svetima. 
O kiti .mūsų kalbininkai, mūsų 
kalbotyros mokslo pradininkai: 
A. Baranauskas, Fn Kuršaitis, 
K. Jaunius, nors ir mokėjo mū- , 
su kalbą, turėjo daug lingvisti
nių žinių, bet jie neturėjo siste- 
matingo moksliško' metodo. Tai 
buvo savamoksliai kalbininkai, 
bet atliko mūsų tautos labui 
svarbų darbą lingvistikos sri-

LIETUVIAI SAVO

žins tų kraštų įsijungimą į Sov.. rejj.aja pasiruoštigipĮi'savokraš 
Sąjungą. “Tie, kurie, priešinasi j įo giame
nepakenčiamam režimui anoje; vaidmenį tur|g|^įajdi^.

j ir Rytų europiečiai, gyvena5'šiuę£
— j metu D. Britanijoje; - .*• .
O” ! TK/r ^4. o 4 ?1 nvaio

I

1

nepakenčiamam režimui ; 
.pusėje geležinės uždangos, kar
tu. kovoja už mūsų laisvę”. — 
pasakė britų parlamento atsto
vas. Melas gal užvaldė pasauli,} 
kaip sakė. 1972 m.. Solženicynas, 
bet ne per mane. ' • ■ ■ •

Labai svarbūs įvykįai-vyksta 
pasaulyje šiuo., metu-.. Įvykiai 
Lenkijoje ■— tai vilties aušra. 
Darbininkų laisvos profesinės 
sąjungos reikalauja laisvės. Jie 
siekia laisvės, kad galėtų pasisa
kyti dėl pagrindinių žmogaus 
reikalavimų. To reikalauja ne-: 
tik darbininkai, bet net kai ku
rie Lenkijos komunistų partijos 
vadai. Tas fenomenas yra vil
tis visoms pavergtoms tautoms,; 
mes nieko panašaus nėra buvę 

. nuo pat Rusijos revoliucijos lai
kų. Tas suteikia , vilčių, kad per
maina ateis be karo ir be krau
jo praliejimo.

V. Bukovskis prisipažino; kad 
jis neprisimena Baltijos gyven
tojų deportacijų, nes jis gimė 
porą metų po tų šiurpių įvykių. 
Bet 1960-taisiais metais jam te-

Marite Sapiets i kalbėjb apie 
deportacijų metų; nukentėjusius 
dvasiškius ir religinių bei -lab
daros organizaciją narius.' Jai 
šiuo 
zacijoje, kuri tyfFnė^-'T^Ę^ijfe 
padėtį komunistiniuose kraštuo
se. Ji pasakė, kad neatsižvel
giant ką komunistai kalba apie 
religijos laisvę, tikinčiųjų perse
kiojimas Sov. Sąjungoje yra pa
siekęs neįtikėtiną laipsnį. Kaip 
pavyzdį ji nurodė įvykį Lietu
voje, kur jauna lietuvaitė Jad
vyga Stannelytė neseniai buvo 
nuteistą trim metams darbo sto
vyklos už religinės eisenos or
ganizavimą. -Ar gali kasnors pa
tikėtų kadūtokie dalykai vyksta' 
pasaulyje XX amžiuje?

Lordas Chelwood, neseniai pa
rašęs knygą “Cremli$:, dilema”, 
yra tarptautinės politikos žino
vas, nemažai studijavęs ir Bal-

kraštų jaunąją;kartą, kuriat m? 
sibodo jiems. įperšama idėblagi= 
ja...Reikią taipįpat atkreipti dėt 

į pavargtųjų tautų 'gjD'eri- 
? žtojų?pęrgyvėnimtus, apie kuriū^ 

■ ^aiVkas-jŠiaįidiepi: išgirdo” pirmą 
kartą^Re.kia^aip^fpatneĮizmjrš- 
iti, kad laisve ir nepriklausomy
bė yra' kiekvieno žmogaus pri
gimtinė teisė?

Pirmininkaujantis . per skaitė 
^Uięopos apariame^to/Tfelių ats
tovų' telegrąmą>^kurioj.eAjįe pa
žadėjo iškelti Baltijos valstybių 
klausimą Strazburge.

Pasibaigus turiningoms ir viL 
tis sukeliančioms’ kalboms, kal
bėtojai.-atsakė į Iželis klausimue. 
o pirmininkaujantis padėkojo 
visiems kalbėtojams.

Tautiniais rūbais pasipuošu
sios lietuvaitės išdalino susirin
kimo dalyviams, nhują knygutę 
“Frozen inferno'”/, kurioje jau
na lietuvaitė aprašė’savo šiur
pius pergyvenimus Sibiro trem
tyje. Šios dienos susirinkimo da
lyviai buvo raginami visuomet 
juos prisiminti-

GIMTOSIOS
KALBOS TYRINĖTO JAI.........

(Tęsinys) Pasaulinis karas sutrukdė jam
. tęsti mokslą. Grįžo Petrapiliu 
' — gavo universitete prof, vietą, 
bet 1916 ml buvo perkeltas į 
Permės universitetą, .kuriame 
dėstė lyginamąją indoeuropie
čių gramatiką, kalbotyros įva
dą, lenkų bei sanskrito kalbas.

Svarbiausias Būgos darbas ir 
rūpestis buvo Lietuvių kalbos 
žodyno paruošimas. Žodynui me
džiagą pradėjo rinkti dar gim
nazijoj būdamas. Jo tikslas bu
vo — surinkti visus lietuviu kal- 

. bos žodžius — surašyti juos. į 
korteles. Tokių atskirų lapelių 
su žodžiais surašė apie tris mili
jonus. Dabar iš tų lapelių Lie
tuvoj sudaromi leidžiamo “Lie- 

; tuvių kalbos žodyno” tomai.
j 1920 m. K. Būga grįžo Lietu- 
fvon. žinoma, kartu parsivežė ir 
surinktą žodynui medžiagą. Lie
tuvoje jis turėjo daug darbo: 
skaitė paskaitas universitete, 
rašė straipsnius, redagavo uni
versiteto leidinius,- susirašinėjo 

{su pasaulio kalbotyrininkais ir 
jo rašyti 1923

KAZIMIERAS BŪGA

Būga buvo šiam darbui aka
demiškai pasiruošęs, susipažinęs 
su naujausiais kalbotyros-tyri
nėjimo metodais' ir visą laiką 
pašventęs kalbotyros mokslui, 

i . Iš Būgos darbų dar reikia Ipa- 
minėti vietų vardų tyrinėjimai. 
Pagal vietų vardus, vandenvar
džius Būga bandė nustatyti,' kur 
seniau gyvenoj baltų giminės. 
Be to', Būga 1911 njętais išspaus
dino studiją “Apiė lietuvių as
mens vardus”. Būga išaiškino 
daugelio lietuvių kalbos žodžių 
kilmę, tyrinėjo lietuvių kalbos 
kirčiavimą ir <kt.. . : • r .. .• «* V ’ : - . - ‘ i • • • ? >

pikkJTĖ jav taupymo bonus

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, UI. 60629 ♦ Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 925-2737

V. VAL ANTINAS

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

■ IŪTEK1INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, BN., RegUtmotM viUtinlnko

K. Būga, baigęs universitetą; 
buvo paliktas universitete prie 
lyginamosios kalbotyros kated-1 
ros ruoštis profesūrai. Taip pat! žodyną pradėj____
buvo sudarytos,; Būgai sąlygos į metais. Darbas didžiulis: reikia 
Karaliaučiaus u^versitete pagi- j išaiškinti kiekvieno žodžio kil- 
linti kalbotyros žinias pas baltų mę, j0 reįk§mę^ keistesenes for-
kalbų profesorių A. Becenber- 
geri. Čia Būga Karaliaučiaus ar
chyve rado daug lituanistinės 
medžiagos — darė reikiamus iš- 

(Ir Eur. .Lietuvio) rašus. Bet, deja, kilęs Pirmasis

Kaina $25. Kieti viršeliai. Pastas $2.

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANU 
ATEINA LIETUVA, 

Į

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, -bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Swelling Of ® 
Hemorrhoidal 
Tissues j
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/

■ ■ * ’■ "L ■ • , ‘ .

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
. 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 

v į Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankną., 
$ J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
į! 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.

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

j • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg*

• ULE' 1 UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

• KĄ LAUMĖS LĖMi, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsP 
i minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir- 
1 maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius,
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
! tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n»
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 

' riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
I Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja £6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimo. 200 psL knygoje yra 40 sąmojingi? novelių. Kaina $2.

Knygom gaunamo Naujienose, 1733 So. Hakled St, Chicago^ 
IE 60608. Užsakant ^iltn, pridėti ddeq pffrrfnn&mo lilddomc,

3 — Naujienos, Chicago, 8, UI. V’ednMday, July 1, 1981
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Juozas Gaila — musų laisvinimo 
veiksnių niekintojas

“Pasaulio lietuvis” šių metų balandžio mėnesio lai
doje atspausdino jau seniai pagarsėjusio mūsų laisvini
mo veiksnių niekintojo Juozo Gailos rašinį, pavadintą 
“Priešai patys sau”. Rašo: jam dar esant DP stovykloje 
jaunuoliu, nesisapnavo, kad jis ir jo draugai, net jų vai
kai taps puolimų taikiniais. Atrodo, jog jis mano, kad 
toks puolimas yra kartu puolimas ir pačios Lietuvių 
Bendruomenės.

Anais laikais, — rašo jis, — mūsų politinės partijos 
;p savęs vaidijos dėl pirmumo. 0 šiandien, susenę ir 
etėję partijų veikėjai, susirado bendrą priešą LBend-

U

4 v. 
I .-.4

rubr.ionę ir joje dirbančius”. O tie puolimai, jo išmany
mu. vyksta dėl to, kad jie skelbiasi turį mandatus, tautos 
Įgaliojimus, tautos atstovybę, laisvinimo kovos vadovy
bę. .. Jie puola ir tuos, kurie nori dirbti, kurie kratosi 
vadų su turimais mandatais ir tautos Įgaliojimais.

Tokių ir panašių katlinimų apie mūsų vadavimo 
veiksnius jis yra nemažai prirašęs. Bet, deja, tai ne jo 
sugalvoti, c daugiau ar mažiau yra Įsisavinti iš okupanto 
samdinių spaudos, kurioje VLIKas,. ALTas^bei jų vado
vai yra niekinami ir šmeižiami. Tokios paniekos bei 
šmeižto mūsų tautos išgamos alseikos, mikuckiai, Jakai
čiai yra apsčiai prirašę. Bet mus tiesiog pritrenkia, kai 
panašiais suniekinančiais puolimais LB Bendruomenės 
oficioze buvęs JAV LB-nės pirmininkas Juozas Gaila 
suniekina Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą ir 
Amerikos Lietuvių Tarybą. Todėl ir kyla klausimas, kam 
jis tokiais rašiniais pasitarnauja? Tik tiek aišku, kad 
tuo pasitarnauja ne vieningai kovai dėl okupuotos Lie
tuvos laisvės, bet mūsų išeivijos klaidinimui, jos 
dymui ir kurstymui vienų prieš kitus.

Savo rašinyje jis iškelia kažkokį LBendruomenės 
1964 m. atliktą pasitarnavimą VLIKui. Būk ji VLIKą. 
jau bedraskomą partijų, sulopė. Tik ALTo asmenims tai 
nebuvę prie širdies, kad tarp LB-nės ir VLIKo vystėsi 
korektiški ir normalūs santykiai, todėl VLIKas “Naujie
nose” ir “Laisvoje Lietuvoje” buvo pajuokiamas ir skel-

skal-

Jis puola ir krikščionis demokratus. Mat, jie pasipuošę 
krikščioniškos demokratijos vardu, ne tik rašo apie 
LB-nės nereikalingumą, bet ir dirba. Jis savo rašinyje 
dr. K. Bobelį pavadinęs griovėju, nes nepaneigia ir ne
protestuoja dėl Naujienose pareikštų teigimų. Jis išskai
čiuoja tuos didelius LB-nės įsigytus nuopelnus švietimo 
srityje. Bet jis nutyli, kad šioje srityje kur kas didesni 
nuopelnai yra lituanistinių mokyklų tėvų. Kažin ar ne- 

! daug didesnius nuopelnus šioje srityje yra atlikusi mūsų 
' senoji lietuvių karta, nors ji neturėjo tada jokios LB-nės, 

o tik lietuvių parapijas bei kitus kultūrinius veiksnius. 
[ Sunku suprasti, kodėl J. Gaila neranda reikalo pabrėžti 
' šiuo atveju tėvų nuopelnų ir bendrai visos išeivijos, kuri 

savo aukomis remia visus kultūrinius parengimus.
1 Šis jo rašinys aiškiai liudija, kad jis yra vienas iš tų, 

kurie neigia ne tik pavergtosios tautos valią, patikėtą 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, bet jis nei
gia jį, kaip Tautos atstovybę. Man atrodo, kad tuo jis 
kaip tik pasirodo esąs pikčiausiu šio veiksnio griovėju, 
o kartu ir išeivijos skaldytoju.

0 kiek jis prirašė netiesos apie njūsų demokratines 
partijas, būk jos puola LBendruomenę ir beveik kiek
vieną, kuris ateina Į lietuvišką visuomeninį gyvenimą be 
partinės etiketės. Jei tą jis taikytų frontininkams, tai 
tikrai būtų pataikęs. Juk faktas, jei nefrontininkas, tai 
esi blogiau negu raupsuotasai. 0 jei dar kurį fronti
ninką pakritikavai, tai ir mirusiam bus atkeršyta, jų 
užgožtoje spaudoje nebus net vardas paminėtas, nors mi
ręs žmogus būtų buvęs ir labai nusipelnęs lietuviškoje 

: visuomenės veikloje, moksle. Jokios tolerancijos kitoms 
demokratinėms partijoms ar grupėms ir jų žmonėms, o 
ypač krikščionims demokratams. Tokių faktų galima 
būtų prirašyti tiek ir tiek ne tik iš praeities, bet ir šių, 
dienų. >

Atrodo, kad J. Gaila savo rašinyje suniekina ir save 
klasės draugus. Jis save pristato kaip buvusį gabų mo
kinį. Jo klasėje buvo ir negabių. Bet gyvenime nega
biems nereikia jokių gabumų. Užtenka tik pritapti" prie 
partijos. Bet ir tai partijai nereikia pasižymėti veiklu
mu, o tik mokyti kitus kasmetinėmis rezoliucijomis ir de
magogija. “Va, toks dai’bštus fotografas”, — rašo jis, — 
kuris daug fotografuoja, kun. Algimantas Kezys, o susi
laukęs tiek puolimų, šmeižtų”.

Man atrodo, jei kas šmeižia, tai šmeižia pats J. Gaila 
tuos, kurie drįsta kunigui A. Keziui pasakyti, kad išei
vija turi labai daug fotografų, bet šiandien jai reikalinga 
lietuvių kunigų, kurie skelbtų Kristų,* kurie Įsijungtų Į 
jaunimo gretas ir jį gaivintų dvasiniai ir tautiniai. Jos 
nežavi ir jo Įsteigtoji meno galerija Chicagos miesto 
centre. Tokiems tikslams mūsų išeivija turi pakankamai 
menininkų. Pagaliau jėzuitai jį išmokslino ne fotogra
favimui, bet visai kitam tikslui. Be to, Chicagos visuo
menė dar nėra užmiršusi jo sukurtos “istorijos” apie jo 
užpuolimą prie altoriaus.

J. Gaila rašo, kad prieš Rimą ČesonĮ buvo išvystyti 
skundai ir šmeižtai dėl to, kad jis laimėjęs paskyrimą 
Į JAV delegaciją Madrido konferencijai. Tai ir vėl gryna 
netiesa, niekas jo nešmeižė, toks kaltinimas be faktų yra 
plika demagogija. Bet gi kiekvienas U’etuvis laiko, kad ši 
konferencija yra didelės reikšmės okupuotai Lietuvai, 
todėl buvo keliamas spaudoje susirūpinimas, ar Rimas 
Česonis yra tinkamas asmuo 
mės reikale ir, iš viso, ar jis 
daviniui atlikti. Susirūpinimas ir keliamos abejonės nėra

I

flu

SVEIKINIMAS KANAUNINKUI 
V. ZAKARAUSKUI

Birželio 30 dieną, pavėluotai gavome šį sveikinimą:

Didžiai gerbiamam kanaunin- kui Vaclovui Zakarauskui,

I

ziame tokios didelės reikš- 
yra pasiruošęs tokiam už-

biama, kad’LB-nės nereikią, nes visi sutilpsime ALTe.1 šmeižtas, o tik lietuvio pareiga.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO
SĄJŪDIS

I — Čekoslovakija Užolzės Teši- g 
oo užgrobimas.

Vokiečių ivirtąs strategas gen.
I M =>nnšteinas prikąlhėjo Hitlerį,

i gerai pavykusį

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
virbeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji maną”, 200 psL,

IAIDOTUVIV DIREKTORIUSno uzgrobanus. 1 I 
ji 

manevrą
prilaikytų Prancūzi- I 

Duodant smūgį fronto vidu- 
!, sykių vykdyti ir supimo Į

I manevrą dešiniuęnų sparnu, nu- | 
krei

ninčiam savo kunigystės auksi- 
nę sukakt.

Garbingasis Kanauninke, pa
vyzdingasis Kunige, talentinga
sis pamokslininke, ištikimasis 
Dievo Įsakymų ir pavergtos 
Tautos sūnui privalomų pareigų 
rūpestingasis vykdytojau.

. ninke, pavyzdingasis Kunige, ta- 
I lentingasis pamokslininke, išti

kimasis Dievo Įsakymų ir pa
vargtos Tautos sūnui privalomų 
pareigų rūpestingasis vykdyto
jau.

Laisvoje Tėvynėje iš Kauno ar 
k'katedros-bazi 1 kos sakyklos ra 
dijo bangomis per 13 metų po 
visą Lietuvą sklido. Jūsų gilūs 
ir iškalbingi pamokslai; gimna
zijų kapeliono pareigose — su 

į pedaso-fn'u nuoširdumu jau- 
! nimui perteikiamos tikėjimo tie- 
Į sos: spausdintu žodžiu ten liko 
i įamžintos brandžios ir išmąsty- 
j tos mintys.

Priešui pavergus brangią tė- 
• vynę Lietuvą, atsidūręs tolimoj 
į šaly, Jūs tapote pasimetusių, 

ą savo I.ki

į peda^frfnu nuoširdumu
f
i - ’
Į
i įamžintos brandžios ir išmąsty-

mi-1

------ ;---- ----- ---------------p -
Man atrodo, kad J. Gaila yra vienas iš tų pikčiausių m Ją bei neapykantą ? v;

šmeižikų ir Naujienų redaktoriaus, ir dr. V. Dargiu. To- mo broliui pamėgusių ir nuo pu-
kios užuominos, kurias šiems asmenims J. Gaila iškelia, reigos Tautai nusigręžusių, sve- 
tai rodo, kiek jame yra piktos valios. Žinoma, tat nėra vėjų srovei paklususių — 
ko stebėtis ir dėl tų jo suminėtų užuominų prieš minėtus 
asmenis. Bet čia iškyla kitas klausimas, skirtas J. Gailai.
Kodėl nutyli, koki jis “patarnavimą” atliko JAV LB-nei, 

; būdamas jos pirmininku ? Juk jis ją suskaldė. Tai ar kas
kitas gali būti didesnis LB-nei priešas, kaip jis pats?

J. Gaila gina ne tik fotografą vienuoli kun. A. KezĮ. 
bet ir kun. Pugevičių. Niekas šio kunigo nepuola, niekas 
jo nešmeižia, tik tiek apie ji spaudoje pasigirsta balsų, 
savo užmojams frontininkiški bendruomenininkai. Juk 
jokia paslaptis, kad Religinėje Šalpoje turi didelės Įtek
mės kun. Dabušis, c 
kūnu ir dūšia. '

J. Gaila prisimena Simą Kudirką, kuris buvo Wash- Į didžiub aniės 'j&m' 
ingtone prisirakinęs prie Maskvos atstovybės tvoros. Bet [ d^^Sr^ni'^XtaX

[ pe — vienintelį iš Kristaus Vy-

neatlaidus šauklys ir sąžinės bal-
I 
(

sas.
Pavergtoje Tėvynėje už tiesos 

žodi drąsieji kovotojai paver
gėjų teisiami, ir tremiami; Jūs 
čia savųjų, net Kristų ir Tautą 
liudyti pasiskelbusių, esate nie
kinamas ir smerkiamas. Pasitvir 
tina apaštalams tarti Kristaus 
žodžiai: “Kaip mane persekiojo, 
persekios ir jus”. Arba vėl: 
“Kiekvienas, kurs daro

O Šis yra parsidavęs frontininkams nekenčia šviesos ir neina į švie-
pikta.

są. kad jo darbai nebūtu peikia
mi” (Jori3).

Meš didžiuojamės

apie tą .nepavykusią demonstraciją jau tiek ir tiek buvo j 
i ■ * \ ‘ ~ . 1 ’ ' ’ ” - ’ '
demonstracija atkreipė tik policijos ir teismo dėmėsi. Bet Į ką-
prirašyta. Buvo Įrodyta, kad tokia gerai neišmąstyta i nuogyno pavyzdingąjį darbinin-

J. Gaila, kaip užsimerkęs gaidys, nesiliauja giedojęs tų j ,®10s garb3nS°s Jūsų kumgys- 
w_. ... , } tės sukakties; Yvro.cra rriAc nnnčirpačią giesmę ir vis ta pačia melodija. Man rodos, kalbant 

apie demonstraciją, reikia naudotis objektyvia, gerai iš
mąstyta tiesa. Kaltinti VLIKo žmones, kad jie asmeniška 
auka atsisakė Washingtone demonstrantus išpirkti iš 
teismo bausmės, parodo, kiek šis žmogus turi politinės 
išminties. ’

Jis savo rašinyje prisimena ir tas dvi Chicagos mer
ginas, kurios atėjo Į Vasario 16-osios minėjimą rinkti pa
rašų Molotovo-Ribentropo paktui panaikinti, kuris jau 
seniai nebeegzistuoja. Juk tai buvo gryna provokacija, 
ateiti rinkti parašų iš anksto nesusitarus su Vasario 
16-osios rengimo komitetu.

Tat, paskaičius ŠĮ J. Gailos rašinį, savaime išplaukia 
išvada, kad tikrai,, kaip ir jis pats rašo, šių dienų jauni
mui visuomeninio gyvenimo kašmaras nesuprantamas. 
Bet kaip gi jam bus suprantamas, kai Juozas Gaila kiek 
beįmanydamas, ir dar buvęs JAV LB-nės vadas, kursto 
išeiviją niekinti mūsų veiksnius ir jų vadovus, su pašaipa 
atsiliepia ir apie suteiktą VLIKui Tautos mandatą.

A. Svilonis

j tės sukakties proga mes nuošir
džiai sveikiname Jus ir linkime 
sveikatos, ištvermės pris imta
me pareigos Dievui ir pavergtai 
Tautai tarnybos kelyje bei gau
sios Viešpaties palaimos.

Čikaga, 1981 m. gegužės 31 d. 
Dr. Vytautas P. Dargis. (R) 

Lietuvių Bendruomenės
Centro Valdybos 

Pirmininkas
Ignas Serapinas,

(R) LB Centro Valdybos 
Generalis Sekretorius

T

— Buvęs Vakarų Vokietijos 
kancleris Willy Brandl kriti
kuoja Ameriką už nesiderėjinią 
su- Sovietų Sąjunga dėl ginklų
kontrolės.

— Adv. Kevin Ford išrinktas 
Čikagos Advokatu Sąjungos pir
mininku.
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kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358
- ........... Jpuslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
Šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į: įlios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

MtX X<X >3^X-X<X X9X X<

■ CHARL3£ STASUKAITIS
-ęnkijo.

jai.
FV

;ptu per Olandiją ir Belgiją.
Gen. tįąi

VĖSINAMA I^AIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

OR PAUL V. DARGIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ca^munlty klinika* 
Medicinos direktorius

S. Msnkelm RdM Westetoster, H.
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir 

kas antrą šetUdieni 8—3 v^Į 
TeL: 562-2727 arto 542-272$

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

profesoriavo

Mirė dr. M. Krasauskaitis
Dr. Krasauskaitė mirė birže

lio 20 dieną. Gimusi 1902 metais 
Plokščiuose. Studijavo Halėje,1 
Ciuriche baigė istorijos moks
lus, gavo filosofijos daktaro 
laipsnį. Mokytojavo Marijampo
lės gimnazijoje,
Auroros kolegijoje ir Haven- 
forde. ,

Iš D. Petkaus koplyčios nu
vežta Į krematoriumą. Girdė
jau, maldas kalbėti atvyko kun. 
J. Borevičius.

Nuvykęs į koplyčią pasimelsti 
— ant rankų nebuvo ražančiaus.

Draugas ją paminėjo' pirma-

#■

M. ŠILEIKIS

' f ■■ ta

",a
Mabelė (Taoyba)

DB. FRANK PLECKAS me puslapyje, o dr. Danilevičių, 
didelį katalikų veikėją, nesitei- 

s. kė paminėti. Tiesa, kronikoj pa- 
[ minėjo, kad buvęs biuletenio 
redaktorius. Vėliau bandė pasi
taisyti.

Dr.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko p kinius 

ir “contact lenses”. Z. Danilevičius buvo
— Draugo direktorius. Frontinin- 
> kai išmetė. Draugas paliaupsina

Dr. LEONAS SE1BUTIS prostitucinius romanus, dr. M. 
Krasauskaitę skelbia pirmame 
puslapyje, kuri prašosi vežama 

\ į krematoriumą.
Ar bereikia didesnio pasime- 

timd ii' vienuolių spaudos pasi
metimo į klystkelius? ...

u K. Vytis

INKSTŲ, rŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vai. vak. 
Ofiso telefonas: 776-28S0, 

Rtzidaiiciįot teiti.: 445-5545

F L 0 K1D A
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. x 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

r

f

CICERO

PERKRAU5TYMAI

M O V I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymo 

iš įvairiy atstumy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

I
lelęnas gąlvojo, kad a j 

1 vokiečiai panaudos piktai 1914 1, 
m planą — apsupimu dešiniuo- 3 
ju sparnų. Tikėjosi, kad priešo Į|

armija, pastatytą Ardėnų ir Se-1 
dąuo apylinkėse, kur baigėsi Ma 
ginot linija, prąųęū?ų-belgų ka- 
riuomęųįų susidūrime, opiausio
je vietoje atsilaikys. Visas jėgas 

. puolimui i’s grūdo i Belgiją.' 
Savo dispozięijoje paliko tik ma 
žus rezervus. Viduriniame gyni
mo ruože jis nenumatė daugelio 
vokiečių šarvuočių divizijų su-i 

; koncentruo‘ų ir

silpnai atakųojaĮBa vidurinioji -

apklausinėjamas

kariuomenės

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika i E : -y 1

Laidotuvių Direktoriai

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

žygiuoj ančių 
pirmyn. Savo pas;teisinimuose

; apie įvykius, 
’ teismo procese, apgailestavo dėl
• visiškos prancūzu
Į demoralizacijos- Pats save kal- 
; tino, jog nenumatė, kad 8 mėn.
1 sėdėdami apkasuose, prancūzai 
i klausys vokiečių radio propagan- 
j dos, kurios klausytis kariuome- 
! nes vadovybė nedrįso uždrausti

K. M. JUOZAS ŠARŪNAS

ANTRAJI PASAULINI KARA PRANCŪ- ;
ZIJA PRALAIMĖJO 1936 ‘METAIS

Pirmomis karo dienomis Len-. kartu nesugebėjo prieš ją ko- 
kįjos kariuomene, buvo išimti-. vo^> *r’ toji vokiečių pio-

G G

(Tęsinys)

Gen. Gameleno kariuomenė noje strateginėje padėtyje. Ji P^ganda turės tokia didelę į
buvo gynimosi padėtyje iki ge- buvo išdėstyta palei rubežiu ir prancūzų kareivius demoralizuo EUDEIKIS
gūžės mėn. 10 d. — iki vokie
čiai pradėjo ovenzyvą. Vokiečių 
<?žaib ško karo” strategijos kam
panija Lenkijoje nepažadino jo 
fantazijos — jo galvojimo neiš
stūmė iš buvusio karo rėmų. 
Gintis nusistačiusią priešo ka 
ruomenę atakuojantis gali pra
silaužti jos fronto viduryje, gali 
bandyti priešą nugalėti apsupant 
vieną arba abu sparnus.

;au savo išeities padėtyje buvo iančią įtaką.
sparnuose apsupta: iš šiaurės —I
Rytprūsių, o iš pietų — vokie- i Q Kelionė yra praktiška mo-

— slovakų armijos, sukom kykla: pamoko kaip išleisti pi-cių •
centruotos Slovakijoj. Vokiečių nigUS> 
oersvara buvo tekia žymi, kadi 
jos karo, vadovybė galėjo sau1

GAIDAS - DAIMID
5ENIAUSL4 IE DIDĮIAUS1A LAIDOJIMO JSTAIGA

i 
J c
I 4605-67 SO. HERMITAGE AVENUE

Tri. >27-1741 —1742leisti pulti iš abjejų sparnų ir iš ^aip 40 metų veiklos Jung- 
vidurio tuo pačiu metu Czensta-f tinėse Amerikos Valstybėse! Ne 
chawo — Warszawa kryptimi. Į paisant visų vizitų Baltuosiuose 

’ Rūmuose, atstovybės ir konsula- 
! tų tęstinumo, ALTos, VLIKo, 
i LLK visokių visuomeninių rei- 

• Į kalų tarybų ir PLB oficialių 
! ambasadorių Washingtone (A. 
i Gurecko) ir prie Jungtinių Tau- 
j tų (Br. Beliuko) egzistencijos,

Skaitau ir netikiu savo^akim..- z’dentas Pete Hannaford tiria

. tinėse Amerikos Valstybėse! Ne V*. VV*.
— Warszawa kryptimi. J paisant visų vizitų Baltuosiuose

Dar daugiau padėtį paglogino
4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KĄ KITI RAŠOBirželio 28 d. ponų Grinių gra
žioje rezidencijoje įvyko Cice
ro Jūrų šaulių kuopos “Klaipė- 

■ da” išvažiavimas — gegužinė.
7 Kuopos pirmininku yra Juo- 

1 zas Mikulis.
Jau Lemento miestelyje buvo 

rodyklė “į gegužinę” ir Lietu
vos vėliavėlė. Toliau šie ženk
lai buvo prie kiekvienos kryž
kelės iki pat Grinių ūkio, taip. 

’ kad klaidžioti niekam neteko.
Piknikautojų nebuvo perdaug, 

bet visi labai gražiai, kaip vie
na šeima, praleidome sekmadie
nio popietę.

‘ Maistą, su kugeliu prieky, pa- 
j gamino moterų vadovė Regina 

Latažienė, Skama ir Skopienė. 
Bare prakaitavo Alfonsas Kiz- 
laitis. Loteriją pravedė Janina 
Skama ir Juozas Bliu jus. An-

1

z

i

i

IŠ KITOS PUSĖS
: įvairių pasitarimų, posėdžių ir 
• t. t. ir t. t-, pagaliau prireikė pa-

DRAUGO gegužės 21 d. 5 psL | TIKRUOSIUS vyriausybės nu- ! sgmdytj Petę Hannafordą išsi-
odė straipsnelis: PASIRA

ŠYTA SUTARTIS. Jame prane
šama. kad Los Angeles pasira
šyta sutartas su Hannaford Pu
blic Relations firma, kuri an

ka; lietuviškiems 
ykdyti. Pirmajai 

n-ojek’o faze įnešta 8000 dole- 
:u .. Kokia t'’’ bū.ų fazė? O gi:

gazuoja ma t 
uždaviniams

“Hannaford firmos grupė tar- 
1 nautojų Los Angeles ir Wachin- 

gtono įstaigose paskirta propa
gandos paruošimui. Firmos pre-

Dumčius bėdavo:o,

sistatymls Baltros valstybių 
klausimu, k. a. Baltijos valsty
bių atstovybių ir konsulatų le-

Baltuos aiškinti kur esame! Vargšas Pe
te — pats turbūt skaito tik lai- ■ 
krašč ų sporto puslapius, kitaip iI

galus statusas ir ateitis, pasikei- . nereikėtų sujudinti žemę ir
tę pažymėjimai valdžios spaus--dang^ Rad patirtų tai ką jau
dinamuose Baltijos valstybių sri 
tį liečiančiuose žemėlapiuose, 
plėsįški sovietų muitai 
niams, galimybės Baltijos vals
tybių klausimą kelti Jungtinėse 
Tautose ir kt.’% .

ii /iso to ne

siunti-

zoine po dau-

seniai žino akylesni laikraščių 
skaitytojai.

Na, 8.000 dolerių ir šiandien 
gatvėje nes. mėto. Sunkiau pa
teisinti tuos, kurie juos tam rei
kalui sutelkė. vm

(Iš Dirvos)

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

1

j

į
i
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asocūcijof

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ąve^ Cicero

Telef. 476-2345

iI
iIt’s Easy..

ft

anas Dumčius bedavo o, kad 
tik šeš as Kreivėno knygas buvo 
pasiėmęs. , nes būtų pardavęs jų 
^au^iau.

Visi dalyviai dėkojome šeimi
ninkams Griniams už malonų 
criėm;ma. Jaunimas turėjo pro
gos pažaisti tenisą.

Iš to1 au buvo atvykę Rips- 
kiai, Daukanto kuopos šauliai.
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TURIMI 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

EVAPORATED
MILK-------—WITH

a
rk

J
iKNOWVOUR HEART

• • A.

*

SOPHIE BARČUSpamatus, LDP tuo tarpu laiko per reikalingiau
sią dalyką “ugdyti mūsų visuomenę partijos pa- 

Ikraipoje ir pratinti ją prie savo reikalų gynimo 
nuo valdžios ir svetimtaučių dabar.”

Tiek programos Įvado.
Programai pagristi projekto autoriai ima

. Rusijos pav Tgtąsia

I

tu redakcija nurodo, “kad materialistiškuose muose, viešajame gyvenime, “valdžios atsiliepi- 
žmonių reikaluose organiškos evoliucijos Įstaty- (muose” — pagrindinė kalba turinti būti lietuviš- 
mą Karolis Marksas yra išreiškęs žodžiais: “Das |ka. Parašai viešose vietose ir keliuose, gatvių pa
žmonių reikaluose organiškos evoliucijos Įstaty- (muose” — pagrindinė kalba turinti būti lietuvis

i

(Tęsinys)
Toj apžvalgoj svarbiausia vieta skiriama politi
niam Rusijon Įjungtos Lietuvos režimui ir ypač 
nuo Muravjovo Koriko laikų. Vykusius Lietuvoje 
1831 ir 18G3 metų sukilimus projekto autoriai 
vertina kaip ponų reikalą, ir dėl to sodiečiai jiems 
nepadėję. Esamą Lietuvoj padėtį “pradėjo supras
ti kai kurie mūsų šviesuoliai ir nenutautėię lie
tuviai sodiečiai”; nuo to laiko prasidėjęs tautiškai
politinis lietuvių sąjūdis. “Pradėjo atsirasti, 
sako autoriai, — naujos šviesos žiburėliai” — 1 
vos ir nepriklausomos Lietuvos skelbėjai. Jie 
labiau plitę, siekdami ir kaimą. “Lietuva

industriell entwickelteres Land zeigt dem min
der etwickeltem nur das Bild der eigenen Zu- 
kunft” (labiau supramonintas kraštas rodo ma
žiau supramenintam jo ateities vaizdą)”. Redak
cija mano, kad tas dėsnis dera ir Lietuvai, tik jis 
reikia pritaikyti savoms sąlygoms. Taip, atrodo, menės mokymą.

i. Ir Rusi į rašė Jurgis Šaulys, vienas tuometinių “Varpo”
į joj pinu n.apiL<iii&Lini& ūmo, nuiuauiao naujus vi- redaktorių.
soumeninėje socialinius sluogsnius ir naujus tarp U

! jų santykius. Kapitalistinis ūk;s buvo reikalingas jos uždavinius, komisija suskirsto juos Į penkis į pradinis mokslas kiekvieno valstiečio vaikui. Mies 
(VaiUVC lAAJmLLYJ luO, tlf IL TCILOVXU 

jaunuomenės mokinimo,” c)sulyg j ji kalba yra

vadinimai — greta rusų kalbos turi būti ir lietu
viški. Valdžios Įstaigų viršininkai privalą mokė

I

tik oolitinį veiksi
A G

visai nesigilindami į tai, kad 
; tautas ir pačias rusų parti

jas žadino veixti pradinis ir visur vienodas paska
tinimas - ; akitėjusi ekonominė būk'-:* 
joj plito kapitalistinis ūkis, kurdamas nauj

I

ti lietuviškai. Lietuvių kalba turinti būti Įvesta 
visose Lietuvos mokyklose. Kaip Įvesta — nusa
koma antrame reikalavimų skyriuje apie jaunuo-
visose Lietuvos mokyklose. Kaip Įvesta —

Skirdamas švietimo reikalui didelės reikš- 
mės, projektas norėtų (m. p.), kad žmonėms būtų

Konkrečiai suformuluodama būsimos parti- patikrinta mokymo laisvė ir bent nemokamas

; laisvės vystytis ir netilpo monarchiškai policinės (skyrius: a) “sulyg- mūsų kalbos užlaikymo 
[valstybės varžtuose. Visuotinis laisvės siekimas b) “sulyg mūsų t
j carų pavergtose tautose turėjo papildomų moty-'žmonių valdymo,” d) sulyg parapijų sutvarkymo jose vykdyti permainų”, tai patariama leisti Į jasI

tų ir valsčių pradedamosiose mokyklose dėstomo-
. . rusų. Bet “kadangi staiga negalima

i

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is W0PA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma- 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus
T*UL: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629.

c*ery ėoMr 
toen to*
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ta
KUOK^kEARI FUND

1232 m. Ciceroje Vasario 16 
bus minima vasario 7 d., o So
vietų Rusijos daromas lietuvių 
4 ? utos naikinimąs. birželio mėn. 
L? d. Abu m nėjimai bus šv. 
\nb no parapijos salėje.

S. Paulauskai

B Tam ir lydeka plūde, kad 
karosas nesnaustų.
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P. J. RIDIKAS
W54 bo. HALbTKD STREET Ten i Arai 7-UI1

BUTKUS - VASAITIS
144t> Hm. froth Aven Cicero, AL

4
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PETRAS BIELIŪNAS
«34« So. CAUFORN1A AVĖ. TeL: LAIveUe 5-350

■**’

4

•K

*Oh Boy, Homemade Ice Creamf
i
iLietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTŽ 
Programos vedėja

U

čia tau no pernykštė šny
pštė. GEORGE F. RUDMLNAS

MIS So. UTUANICA AVĖ. Tel.: YArde 7-1133 -
just listen to the “oobs’’ and “aahs“ and “oh hurry

k nulled free of the freezer container! Luscious, and deserving 
- - • v — 1------- —-u- cream

evokes onlythe happiest of feelings. And when that ice cream 
is flavored and blushed with bananas and plump strawberries, so 
much the better. The wemderfufly smooth consistency com«

vų ir kas tauta — turėjo savo, papildomo turiniu ir e) “sulyg Įvairių luomų mūsų visuomenėj pri- j vaikus, tik jos Įtakai sumažinti reikalaujama: 
^autų laisvės idėja, siekiama realizuoti didesnės laikymo”. Pirmutinė ir svarbiausia vieta skiria- | a) “idant, pradedant vaikščioti Į mokvkla 
ar mažesnės politinės laisvės pavidalu, darniai ma lietuvių kalbos teisėms patikrinti. Toms tei- kiekvienas vaikas mokėtų lietuviškai skaityti ir 
, . - ---------- :----- vp^g. js^ms patikrinti reikalaujama: nevaržomos gali-! rašyti”;

i” re-.mybes spausdinti Lietuvoje ir lietuviškomis rai- b) “idant tose mokyklose tikėjimas būtų iš- 
projekto,1 dėrnis lietuviškus raštus ir laisvai juos platinti 1 guldomas lietuviškai”; (jis jau ir buvo lietuviškai 

svarbiausią jo trūkumą teisingai matė tame, kad 
jam trūksta “moksliško pagrindo”. ^Neužtenka ko 
norėti, sakoma redakcijos: reikia žinoti, kiek no-

Tlietu
viams, Lietuva turi būti laisva”, — toks šauksmas 
pradėjęs apimti vis didesnes ir didesnes žmonių | _ai reiškėsi ir Lietuvoj; todėl “Varpo 
minias. Laisva ir nepriklausoma Lietuva 
tolima, 
jos, — sakoma projekto įvade. Tam siekiui įgy
vendinti pastoja kelią caro valdžia, reikia ją pa-

a) “idant, pradedant vaikščioti Į mokyklą.

derinosi su gyvenimo eiga. Kintančio uki(

tai ■
iekis mūsų Lietuvių Demokratų Parti- .

I

dakcija, trumpai pasisakydama dėl

ks-jsėms patikrinti reikalaujama: nevaržomos gali- rašyti”; 
w»z\ a r* iil’/I 1 m ė i T iv I i iniiz'L awm,. \re-mybes spausdinti Lietuvoje ir lietuviškomi

* • a « • . . • w a • « • • • b) “idant tose mokyklose tikėjimas būtų IS

šalinti, ir tam reikalinga vieninga visų Rusijos ras re’ajiai pasiekiamas Mokslišką pagrindą re-
autų kova.

Kad i

Lietin 
-ii in d;

the decision is made that the ice cream is ready, and the dasher 
U v----------------------------------------- ' ' ' ’
of a finger dipped in for a quick totin^ homem^ie ice cream

k flavored and blushed with bananas and plump strawberries, 

from the cream of canned milk* — evaporated milk, the xfl

cream making party.

"ĮKasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, FUl, 12:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

- 2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629
Telef. 778-5374

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenuę 

Cicero, ILL. 60650
TeL: 652-5245

TRUŲ KOPLYČIŲ LAIPOJIMQ*z 
Patarėjai ir laidojimo direktorių:

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET

f
| r 
f

important ingredient that’s always ready for an at-homeE t 
s

REpublic 7-121S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palot Hills, HL J74-4411

I Strawberry-Banana Ice Cream
1 quart strawberry 

cleaned and sliced 
___w i 
(about f cup malted)

“tokiomis pat teisėmis, kaip šiandien yra Masko- dėstomas.) 
lijoj spausdinamos rusiškos knygos ir laikraš
čiai”. Vadinasi, sutinkama su tuo, kad ir lietuvių 
raštams būtų taikoma tuomet ypatingai prieka
bi policinė valdžios cenzūra. Be to, reikalaujama 
savai kalbai lygių su rusų kalba teisių valdžios 
leistuose (m. p.) susirinkimuose, draugijose ar
ba sueigose, paskaitose bei pranešimuose, teat-

(Bus daugiau)
I 1 quart «tr»wbeme4, 

<__; ‘ ‘
3 T***“^-**

dakcija mato tame, kad reikalinga išsiaiškinti 
uviai galėtų pavys save valdyti, LDP “žmonijos evoliucijos kelius”, žinoti “visuomenės 

:k ’ suprasti artimai ateičiai — pilnos organiškos evoliucijos Įstatymą, nes gyvenimas
nijos etnografinėse ribose. Nesi- nesiduoda Įstumti Į kokias nors vėžes, Įsilieti Į ko-

būsimos autonominės Lietuvos kias nors “kvarmas” pagal betkieno norą”. Kar- ruošė ir koncertuose. Tas pats valsčiuose, teis- '

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ ”NAUJ1ČNO5"4

aute

Ml M

4 — Naujienos, Chicago, III- — \\ nesdaj, July 1, lyjjl

I

k ■ ■
PATS SKAITYK IR DAR Kl< * |

TVS FAMAtUNK SKAITYTI į|
DJBNRASTf “NAUJIENOS”

JEĄN,VANCE ir CĘORGĘ ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti
n*“. ii*t'*' ro -y- tuv iit*i >*i»rnr< i

5 cggB
2 cupemgtf

. »'■ 3 tall c»ns (5 cup«) Pei
Evaporated Milk

1. Beat eggs welt Add wgai and beat until light yellow 
in color.

, 2. Stir in evaporated milk. .
3. Math tAj^othar ytyawherries and bananas. Mix into evap- 

ferated mflk mixture.
4. Pour into ice cream freezer container and churn and freest

Evaporated Milk

2. Stir in evaporated milk. __ _ _
4 *

erated mflk mixture.

acfording to manufacturer's directtons.Makes about 4 quart*.

MM

PHILLIPS - LABANAUSKAS
M07 So. UTUANICA AVB. Tel: IAH. 7-3401

r --------- —
f g -- - * j"iii fc-feg ...u.. -į ' 'ffjv -»;a

5 — Naujienos, Chicago, 8, 11L

—T—-
I
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R AŠTAS B FAKTO
Lietuviai bajorui, u/.s'm 4 k 

vę, giriasi, kad jie neva k i . 
na okupuotą Lietuvą, bet tukti 
nai jie kovoja ne su priešu, b<- 
prieš savo brolius, ALI., i. 
VLIKą, kurie tą poiit ni <lu!/ 
dina nuo okupanto į ivtiž'rn 
į Lietuvą. Kodėl jie n«\ąuli \i 
kartu dirbti jau dirbamą <1 .

KUXl <1 
ngu- '

iškabą ir džiaugtis, 
varlę paskandinu - i 
tiek daug bajorų su\ 
to džiaugsmo nauda hk okup : 
tai, kad jam pavyko drr v: ra 
kylį įvaryti į kelmą. Iš L..::. 
Skaldymosi ir brolių tarpu avie 
šmeižimo, siekiant vienas kitą 
sužlugdyti, laisvinimo v žiu? 
nepajudės nė iš vietos.

1

Nors visi oėgome nuc barba 
riškų diktatorių, bet atsidūrus 
demokratiniame krašte, tuojau 
atsirado tokių žmonių, siuliancių 
vėl steigti diktatūrą ir naikinti 
tai, kas jau buvo' sukuria. Paža
dais maitinti visuomene — labai 
lengvas ir negarbingas kelias 
savo tikslams atsiekti. Mums 
nereikia apie tai čia plačiau kai 
bėti,- nes geriausią plrvyzdį turi
me Sovietų Sąjungoje, kur rusai 
komunistai jau 63 metai muili
na liaudį pažadais, bet negali jos 
patenkinti, o save maitinti turi j 
atskiras krautuves...

Dabar geresnį pavyzdi turime 
Lenkijoje. Kai visi lenkai pra-1 
dėjo jungtis, o ne skaldytis, tad ! 
ir Kremliaus pamatai pradėjo i 
drebėti. Bet mūsų bajorai to ne į 
mato, jiems su kitais jungtis 
yra per žema; jiems geriau skal
dyti ir valdyti, žinoma, savo* bro
lius, bet ne priešus. Priešams jie 
padlaižiauja.

Neperseniai dr. Adomavičius 
savo sveikatos patarimuose rašė, 
jog statistika rodo, kad lik 15G 
pacientų pildo daktaro patari
mus, o kiti X5G daktaro neklau 
so, nes jie yra silpnos valios 
žmonės ar galvoja, kad jie ge
riau už daktarą žino, kas jiems 
labiau reikalinga.

Ar nepanašiai atsitinka tarp į 
lietuvių Amerikoje? Lietuviai 
bajorai yra bendradarbiai!lojai I 
ir tiltų statytojai su okupantu. | 
sakosi valdą <S5L išeivijos lietu
vių. 1980 m. okupantas surengė 
džiaugsmo švente — 10 m. su
kaktį nuo Lietuvos pavergimo. 
O į tą šventę PLB bajorai pa
siuntė savo dukras o'kupanto pa
garbinti, kurios vargšų kolchozi- 
ninkų prakaitu uždirbtais pini
gais (kolchoze darbininkas už
dirba 5 rublius į dieną, arba 100 
rb. per mėnesį) pasinaudojo 
Petronio apmokamomis atosto- 
gamis. Okupantas niekam veltui 
pinigų nedalina, bet kai jis pa
taikūnams apmoka atostogas, tai 
jis žino, ką daro, nes jo inves
tuotas kapitalas grįš su nuošim
čiais. ,

Su bajorais kartu žygiuoja ir 
dalis dvasiškuos, žinome, kad 
baudžiavos laikais dvasiškija 
ėjo su bajorais ir už plakamų 
baudžiauninkų teises nekovojo. 
O už laisve kovojo vienas kitas 
dvasiškis, knygnešiai ir motulės 
prie ratelio — tai ir buvo tie 
150 , bet jie kovą laimėjo' ir mes 
juos dabar gerbiame.

kova tarp lietuvių 
da1 r. Bajorams ir 
s nepatinka opozici- 
įsta kritikuoti jų me
rą i psnius.

la diduomenė nesijaučia sau- 
r būtinu nori sunaikinti opo- ’ 
■/j. Ne lik kJinunistų valdu- 

s kimštuose randame pana- 
Usiilkmių. Pastaruoju laiku 

a pavyzdį turime Irane, kur j 
Ha Clr.mcini su savo funda 
•uLlistais negalėjo pakęsti 
Yntdi'u laikraščio, kuris ne I-j

ė jiems nuolankauti. Pirma ■ 
ravo, po to uždarė tą laik- ' 
pagaliau ir patį prezidmtą ’ 
Sadr pašalino iš pareigų1 
kelbė valdžios prieš i. Ui 
, jis padare blogo? Ar už 
:ad ryžo pareikšti savo 
mę, kaip pagerinti žmonių 
imą ir įvesti demokratiją?

Ar ne panašiai elgiasi mūsų 
frontininkai ir Draugas, kuris 
nenori duoti Opozicijai progos 
pasireikšti, tuo siekiant ją su
žlugdyti, Drauge birželio 16 d. 
Rūta Klevą Vidžiūnienė paraše 
’’Mūsų mirtis laukia — destruk- 
tvvusis žurnalizmas”:

“Visažinančio žurnalisto, ku
ris destruktyviai plėšo mūsų da
bartį ir ateitį, kuris įtaigoja jau
nimą neigiama kryptimi arba 
netiesiogiai nubaido juos nuo lie
tuviško darbo, mes liesus ta bdy- 
sime sėdėdami ant sofo’s. Kažkas 
apmoka tokio laikraščio išlai
das, kažkas susirūpinęs jo egzis
tencija. Tik eilinio skaitytojo 
apsisprendimas gali padėtį pa
keisti, tik paprašydami nutrauk
ti arba tokia veikla, arba tokio 
laikraščio siuntinėjimą, galime 
būti efektingi. Amerikiečiai jau 
seniai žinojo, kad tik suduo'dant 
per piniginę galima pasiekti re
zultatų. O laukdami, kol peštu
kai išmirs, gali sulaukti ir tos 
dienos, kada išmirs ir lietuviška 
spauda, ir lietuviškas galvoji
mas. Kalti būsime tiek žurna-į 
listai, liek ju rašiniu skaitvto-

kuriu metu nariai vieni kitiems ’ 
linkėjo sveikų ir laimingų stos- 1 
togų ir atnaujinta energija grįžti Į 
prie klubo reikalų. *

Rėžė Didžgalvls, keresp.Į

— MJhsnimgd Ali, buvęs pa- ] 
saulinis bokso čempionas, čika- į 
gos ligoninėje gydois nuo plau
čių uždegimo.

— Sovietų valdžia pasiuntė į 
pietų Lenkiją pulką karių nia- ( 
nevrams, Let rusų kajiui neina 1 
giliau į kraštą.

— Rosalynn ir buvęs prezi
dentas Jimmy Carteris rugpjū
čio 24 d. lankysis Kinijoje.

SKIRTUMAS

Hemal. žemo — Pirdavlmut 
MAĮ. ESTATE FOR SAL1

Namai, — Pardavimai
SEAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOSIMČLAIS MĖNESINIAIS 1SSM0KĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

— Ponia Mariją Yurech iš Mar 
quette Parko mus pradžiugino 
savo atsilankymu ir gausia au
ka. Dėkui už vizitą, malonius 
pokalbius, ankstybą prenumera
tos pratęsima ir už 55 dolerių 
auką.

— Ponia Elzbieta petkūnas iš 
Marquette Parko įteikė šimtą 
dolerių: $45 metinei prenume
ratai ir $55 Naujienų paramai. 
Dėkui. Ta proga malonu jai pa
dėkoti už talkininkavimą Nau
jienų renginiuose.

— Dėkui Pranei ir Kaziui Ma- 
čįukams, sav. Macke apdraudos 
ir Real Estate įstaigos, 2547 W. f 
71st St., atsiuntė 25 dolerių au-' 
ką. Dėkui už ją ir nuolatinę pa
ramą.

— J. Janulaitis Tenniuille} 
Mich., įteikė $5 auką už kalen
dorių. Dėkui. Taip pat dėkui S.

; B. už 20 dolerių auką.

rašyti kaltinimą} — Mus aplanke buvęs mūsų. 
mirties sprendi-

Ph. D. Manyland Books, Inc., 
New York, 1980. $10.95. 24(5 psi. 
Pernai suėjo 40 metų nuo Lie- • 
tuvos pavergimo, o šįmet mi-: 
nim 40-tą “baisiojo birželio” su
kaktį. Ar gali būti geresnis tų 
tragiškų įvykių paminėjimas, • 
kaip akivaizdus jų priminimas ' 
lasvajam pasauliui? Į Laisvę 
ištrūkę afganistaniečiai šiandien 
su skausmu pasakoja apie So
vietų vykdomą terorą jų šalyje. 
Mums dabar pats laikas kuo' pla- ; 
čiau atskleisti liesą apie Sovietų : 
vykdomą genocidą mūsų tėvy
nėje. Rašyti: Lithuanian Nation
al Foundation, Ine., P. O. Box 
21073. Woodhaven, N.Y. 11421.

— Koks yra skirtumas tarp 
dramblio ir partijos funkcionie
riaus?

; — Toks, kad dramblys geria 
pusę valandos ir dirba visų die
ną, o funkcionierius daro prie
šingai.

> MAMŲ PIRKIMAS » PARDAVIMAS • VALDYMAI 
• NOTARiATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RCSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
1 20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130.000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar-

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug, quette Parko centre. $75,000. 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujieną administracijoj* 
1739 South Halsted St., Chica 
go. ILL. 60608. Kaina -$3.00.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000.

SIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
I

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalyki!

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

Žagarės klubas i Pirkite senoviškai

Rodei reikia 
ir pranašauti 
ma, neparodant faktu? Kažkas!

1 / j
kažkur anais metais kalbėjo, 
kad vištos kiaušinių nedėjo. Ar 
pagal tokius davinius galima su
daryti kaltinamąjį aktą? Tai tik 
rusų enkavedistai taip sprendžia. I 
Jiems nereikia jokios tiesos, liuj , 
dininkų ar faktų. Jei lik pasa
kei savo nuomonę, tai tu ir esi 
kaltas. O R. K. Vidžiūnienė daro 
teismo sprendimą, nepristatanį 
faktų. Tai kodėl neduodate įro
domosios medžiagos, faktų, kur 
kas ką parašė, kokiame laikraš
tyje, kada, koks straipsnio pa
vadinimas. .. Bet aš manau, kad 
čia nėra ko stebėtis, nes toks jau 
Draugo stilius. Ir b.kv. taip rašo.

Aš manau, kad be opozicijos 
ir kritikos, negali būti tikros 
demokratijos. Bet kritika priva
lo būti teisinga, be užgauliojimų 
ir pagrįsta fotais. Patarčiau ir 
kitiems Draugo kritikams, kurie 
rašo šmeižtus apie opozicinę 
spaudą, pasiskaityti Sužiedėlio 
straipsnį Drauge, kur buvo pa
kritikuotas Br. Aušrotas. Ten 
nebuvo neapykantos šmeižto, 
bet buvo nuoširdi kritika su nu-

kaimynas iš Marquette Parka 
Justinas Žemaitis, Lietuvos ka-/ 
riuomenės kūrėjas savanoris. J 
Dėkui už vizitą, ankstybą pre
numeratos pratęsimą- ir u ž5 do
lerių auką.

— Dėkui Mykolui Simok'ęnciui
■ i iš Marquette J?ar£ę už-nuolatinę • 

paramą. Dėkui už^ ankstybą . pre
numeratos pratęsimą ir už 5 do- 
auką.

—Krivūlės klubas ruošia ge- 
'gužinę liepos 5 d. Šauliu 
se, 2417 W. 43rd St/ 
12 vai. Visi kviečiami.

i i
Lietuvių Žagarės klubo' pus

metinis narių susirinkimas buvo 
sušauktas gegužės 31 d. Anelės! 
salėje,. 4500 So. Talman Avė.;

Atidarius susirinkimą, pirmi-: 
ninkas Paul Masilionis pranešė,! 
kad mirė klubo narė Mary Gurs- j 
kis, kuri buvo pagerbta vienos 
minutės tyla, o šeimai išreikšta 
nuoširdi užuojauta.

Į susirinkimą neatvykus nu- 
[ tarimų raštininkei, buvo pakvies
ta Jėanie Povilaitis užimti jos . 
Vfetą ir surašyti; kas bus nutarta. !

SEWER AND
PLUMBING 

S
ANY RODDING AND

DRAINING — $30.

If not open — no charge,
s

CALL 656-8387

I a 2 butų mūrinis namas, naujas 
• stogas ir porčiai. 'Modernūs ra- 
Į diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
į quette Parke. Sena kaina $52,000 
i

g 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

namuo-
Pradžia

— Soviet Genocide in 
nia, by Joseph Pajaujis - Javis,

Lithua-

Nedalyvavo ir kontrolės rašti
ninkė Josephine Masilionis, kuri 
jau,-ilgą laiką kaijy serga. Jai 
palinkėta greit pasVeiklr ir vėl 
grizli-prie savo pareigų.^

Protokolas likŽfef- neskaitytas 
ir nutarta tai padaryti tekančia
me susirinkime. '

Gautas laiškas nuo senatoriaus 
Frank Savicko, kuris kvietė 
narius į Lietuvių festivalį liepos 
11 dieną. Gautas ir laiškas nuo 
Gurskio’ šeimos, dėkojant už gė
le ir dalyvavimą laidotuvėse.

Klubas nutarė turėti trijų mė
nesių (birželio, liepos ir rugpjū
čio) vasaros atostogas, o sekan
tį susirinkimą šaukti rugsėjo 
27 dieną. (Reikalui esant,

rodymais ir faktais. Jei Drau
gas šitokias teisingas kritikas, 
paremtas faktais, toliau spaus
dintų, tai išnyktų tarp lietuvių 
neapykanta ir šmeižtai, kurie kreipkitės į valdybos narius ar
mus visus silpnina ir neleidžia į Paul Masilionį tele. 585-5611). 
garbingai pasireikšti.

Antanas Marma
Po klubo reikalų . aptarimo 

buvo vaišės ir malonus pobūvis,

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI

Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVŽL 
Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTIOM 
7152 So. K^dzie Avenua 

Tel. 776-8505

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

DON’T READ THIS!!
unless you want the finest in pro
fessional carpet cleaning, for your 

home or office.
Clip this ad for a 30% discount.

Į Special rates on vacant premises 
and 24 hr. service.

296-7800
PRESTIGE HOME SERVICE

I ROOMMATE
FINDING SERVICE

Cut Your Rent Cost In Half!
All Ages, Tastes, Backgrounds, 

Occupations.
Ref. Checked. Loop.

624 S. Michigan Ave. Suite 602 
Ph. 461-0774

^HPiwr’wwiiiiW’JSuaLm.M. ‘11111 ut-iijįmi. ■

WELLS TOWING SERVICE
Downtown — NearNorth — North 

Northwest and Suburbs
Local & Long Distance Road Serv.

We Buy Junk Cars, Tires 
and Batteries.

764-9099

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

, Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

i - ■ ■ ■ . .................... . —
-tSLP WANTED — MA’E-FF.MALE 

Raikės Darbininku Ir Darbininkių

BLUE PRINT 
SHOP HELPER 
MALE — FEMALE 

786-9051 
AFTER 10 A.M.

NURSES ASSISTANT, HOME 
HEALTH AIDES, Flexible Part-time 
hours. Days only Mon-Fri. 1 year hos
pital or nursing home experience. 

.Must have proof of completion of 
state approved program. Must have 
dependable car. Excellent benefits, 
including travel allowance. Excellent 
salary. — Call for an appointment 
9 to 4, South Suburban Home Health 
Service, 447-6226.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gusson — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimų------------------------------------------------$8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 54.00

Minkštais viršeliais, tik-------------------- 83.00
Dr. A. J. Gussen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  82.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
173« So. HALSTED ST, CHICAGO, n, SOSOS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratemaltnė or- 

gankadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metur

SLA —atlieka kultūrini m darbui, eelbry kitiems, kurie tuc* 
darbus dirba.

V- . . t -Ų-
SLA —išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 

ipdraudu savo nariams.

SLA — rodraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
riamg patarnauja tik savišalpos pagrindu. "

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

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

— kuopų vyra visose lietuviu kolonijoje. Kreipkite* 
į navo apylinkės SLA kuopu veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės i SLA JstrašytL

LOANS & MORTGAGES 
Paskolos ir hipotekos

SLA

Galite kreipti* tr UmUI 1 SLA. Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

Jt7 W. 9M* M.
TM. (tit) M>-nil

dolertt

pelno, n>-

Chanę* the oil and * 
filters avary 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Don't be a Bom Losert

BUS SERVICE
For following correctional cen- 
terš: Graliam Center, Hillsboro, 
Ill., 488-1527 or 928-9024; Vien
na Center, 373-8241 or 928-9024.

Smitty's Bus Service

COMBINATION
SCRUB AND STEAM 

First rocm $25 Any room after $15. 
You may find cheaper but 

ar they professional?

Call 520-0840 '
THE PROFESSIONALS

FUNDS AVAILABLE. $5,000 and up. 
Į For 1st and 2nd mortgages on Single 
į & Multi-Family Homes. Shopping Cen- 
I ters, Apartments, Farms, Churches, 
i Construction, Commercial, Industrial, 
j and many others. Compatible interest 
, rates. J. Wright, P. O. Box 4959, 
I Chicago, IL 60GR0.

(312) 264-4153

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2546 Wa»f 8<?th Strwi 
Tai. REyablk 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenu*, 

Chicago, III. 60832. Tel. YA 7-5920

H. ilM r U I
Pvblic

INCOME TAX SERV1CB
S. ^ple-rood. Tri. 254-745® j 
pa* daromi vertimai, giminiu ? 

Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- !
Šymii ir kHoki blankai.

4Ž59
Taip

|H0M
F. IspoUi, Agent 
3203 y2 W. 95th St 
Ever®. Park, 111. 
60642, - 424-5654

I rSwte JarnFFwe

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to* 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandoj: nno 0 raL ryta 
Iki 6 raL rak. Seštadienj nuo 

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

TJ. 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street 

CMoLgo, m. 10629

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, July 1, 1981




