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PARLAMENTO RINKIJLAI IZRAELY 
NEDAVĖ AIŠKIOS DAUGUMOS

. IKI ŠIOL BALSAI DAR GALUTINAI NESUSKAIČIUOTI

TEL AVIVAS, -i— Antradienį 
Izraelio balsuotojai rinko 120 as
menų parlamentą, žinomą Knes
set vardu. Trečiadienį, išlei
džiant šį laikraščio numerį^ bal
savimo’ galutini rezultatai dar 
nebuvo paskelbti, tačiaū ligšioli
niais duomenimis Darbo partija 
išrinko 48, "o Likud partija — 
vienu, atstovu mažiau;- Abiejų 
partijų vadai bei aktyvistai skel
biasi laimėję - rinkimus. Visos 
kitos partijos- bei grupės gavo 
nežymų skaičių balsų; Jų -atsto
vai taps svarbiAis-,’tik'sudarant 
koaliciją. Tarp 2.5 rn iii jono1 bal- 
suo’tojų buverarabaiur druzai.' ■

Darbo -partija praeituose rm- 
kimūosė laimėjo-parlamente 32 
vietas,-gi' Likūd partija turėjo 
43 atstovus. Darbiėčių- vadas 
Shimon Peres, gavęs-nors vieno 
atstovo daugumą,’-taptų- Izraelio 
premjeru.- Jis ir-jo partija sie- 
kia geresnių ekonominių sąlygų, 
artimesnių diplpYnatinįų santy

kių .'su 'kaimyninėirHK arabu 
- valstybėmis ir sunormuoti san

tykius su palestiniečiais. Didėlę 
žalą padarė buvęs užsienio. rei- ' 
kali; ministeris -Moshe Dayan, 
atskilęs nuo darbiėčių ir įsteigęs 
Telem partiją,/kadfgaĮėtų daly
vauti koaiiėijojė. 57- metų-'Peres 
trečiadienį rpasiškalbė lįiniėtoju 
ir pradėjo žygius -koąltįrjaU su
daryti. ■y . — A; -į; -', ‘

; Tačiau - 68 ’ - 
premjeras Mer^čhėm-Šėgrn- taip 
pat pašiskeHąė- Taimėtdjm Jis ir 
jo vaddyąufėfna- Likud .partija 
pakrypusi į dešinę, ^uŠaų; at 
mažraū nacionalistinio, . nusista
tymo ,ir iiėlinkusi į' kojnproihi- 
sus. įdomus PLO vado 'Ytrsir 
Arafato.pareiškimas, kad. jam 
ir jo vadovaujamai organizaci
jai geriau patinka-, Mėiiachem 
Begin, nes jo nelanksti-politika 
sudaro Palestiniečių Laisvės Or
ganizacijai veiklos pagrindus.

Praėję rinkimai parodė, kad 
izraelitai koncentruojasi į dvi 
pagrindinės partijas, labai ma
žai kreipdami dėmesio į mažes
niuosius bei greliginius sambū
rius. Gi labai artimi rezultatai 
ro’do, kad jiems patinka koalici
nė valdžia, kurioje gali pasi
reikšti net opozicinės partijos.

IMPORTUOS
DAUGIAU BATŲ

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas administraci
niu įsakymu leido įvežti dau
giau avalynės,iš Taivano ir Pie
tų Korėjos, nesuvaržydamas įve
žimo .kvotomis. Sprendimas bu
vo padarytas, remiantis faktu, 
kad avalynė Amerikoje yra per-j 
brangi. Tarptautinės Prekybos! 
komisija įspėjo administraciją, ■ 
kad nuosprendis pakenks avaly-;

kurioje dabar!
Nuo- { 
pagy-j

nės industrijai, 
dirba 127,000 asmenų, 
sprendis susilaukė ne tik 
rimų, bet ir opozicijos.

Praeitais metais iš Taivano 
įvežta 130 milijonų porų batų, 
o' iš Pietų Korėjos —'38 milijo
nai -porų. Administracija yra įsi
tikinusi, kad Amerikos'batų in
dustrija pajėgi gaminti avalynę 
pigiau ir konkuruoti su importu.

RAGINA NENUTRAUKTI 2 
u PARAMOS IJžSIEjnUI

WASHINGTON (AP). — Pa
saulinio banko’ pirmininkas Rob
ber t McNamara,. išeidaigas pen- 
si jo’n^ąAtĘądienį pareią&^jkacL 
sumažnimaĄ•' nutr^ųkiRiąs 
paramos atsilikti^ems. JčrasljSnš? 
labaiispakenktų Lūžinio; politi-

patarė fem^i^^^Įnaujintiepa- 
naikihtą ; ^pre .< dvęjųl.JŠflijonų 
paramą; 'i E i ,. zK i; t' i .

y-' ’ . >

McNamara buvo G^Įybos sgk- 
retoriumį.Žietnamo. karįxmretu, 
prez. ir prez. Jo’lm-
sono^admiriistracfcįoje: Jis susi
laukė*-’daug Tcntikd&^^karo ve
dimo.

Kremliaus valdovai nesijaučia saugus; Jie uždraudė rusams susitikti su užsieniečiais, kad ne- 
paskleistų kokių melagingų gandų, kaip, jie šilko, padarė apie Lenkijos komunistų partijos vadus,

MAO CETUNGAS BUVO IŠDIDUS 
UŽSISPYRĖLIS, NEDARĖ PATAISĘ

- - - SUVA-žfAVIMAS PRIPAŽINO PADRDgJINES- TENGO T 
; .. ^-^eJAS KRAšTO REIKALAMS WARKVTI

PEKINAS, Kinija. — Mao Ce- - 
tųngaš buvo išdidus užsispyrė
lis, nekreipęs jokio dėmesio į ki
tų .^aįtjjp^Hąrių pastabas, tr.eį- 

niįtįį-ė komunistų pąr? 
fįjos suvažiavimas.

Bęį-to, priimta rezoliucija ,sa-

SIŲS BRITĄ TARTIS 
SU MASKVA

BRIUSELIS, Belgija. — Euro- 
LPPg Bendrosios rinkos devynių 

vafstybfir^-aWBvST iriftarė~ pa- 
i

VOKIEČIAI NUTEISĖ
ŽIAURIAS MOTERIS

siųsti į Maskvą lordą Carring- 
toną, britų užsienio reikalų mi
nister}.

UŽSIENIEČIAMS ĮVEDĖ KITOS 
SPALVOS AUTOMOBILIU NUMERIUS

ANDROPOVAS ĖMĖSI PRIEMONIŲ SUVARŽYTI 
SOVIETŲ PILIEČIŲ RYŠIUS SU UŽSIENIEČIAIS

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžia ėmėsi priemonių geriau 
kontroliuo’ti užsieniečių judėji
mą pačioje Maskvoje ir Sovietų 
Sąjungoje, praneša Chicago 
Sun-Times korespondentas K. 
Klose, nuolat informuojąs sosti
nėje išeinantį Washington Pc’st.

Sovietų valdžia paruošė nau
ją patvarkymą užsienio kores
pondentams ir diplomatams kon
troliuoti. Užsienio diplomatai ir 
laikraščių korespondentai, turį 
teisę važinėti auto mobiliais 
Maskvoje ir kitose Rusijos vie
tose, turės įsigyti kitos spalvos 
automobilių numerius.

Antradienį paskelbtas kitas 
Andropovo paruoštas įstatymas, 
kuris draudžia Sovietų Sąjungos 
piliečiams palaikyti santykius su 
užsieniečiais. Atro’do, kad So
vietų valdžia nenori jokių san
tykių tarp Sovietų piliečių ir už 
siėniiečiu. - - -' f1 ’

Matyt, Andropov ui. ir kit-irms 
TaB^nšra-i^riųir ’jvyfe Ų^ėiflapoj.
Sovietų valdžios pareigūnai ži
no, fkad Lenkijos 'jyy^-iai' labai 
rūppSovielų gyventojams Bušai

Vyriausias saugumiečių va
das J. Andropovas paruošė 
instrukcijas, kodėl rusai pri
valo nesusitikti su užsienie
čiais, kad neužsikrėstų me- ' 
lagingais gandais, kaip užsi

krėtė apie Lenkijos 
komunistus.

POPIEŽIUS GERĖJA, 
BET TURI KARŠČIO

ROMA, Italija. — Popiežius 
Jonas Paulius.JI. stiprėja, bet 
kartais nuo karto pradeda kilti 

I jo temperatūra. Gydytojai džiau
giasi, kad jo temperatūra gero
kai nukrito, bet ji vis dėlto dar 
pradeda kilti.

Gydytojai yra įsitikinę, kad 
popiežiaus organizme dar tebėra 
bakterijų, kurios pradeda veistis 
ir pakelia temperatūrą. Nauja 
vaisių dozė jas nusilpnina, bet, 
matyt, jų dar neišnaikina.

Gydytojai dar netikri, kada 
jiems pasiseks tas bakterijas 
visai išnaikinti, todėl ir atsisako 
pranašauti, kada jie galės išleisti 
popiežių iš ligoninės.

Konferencija įgaliojo užsieniai, 141egau suprasti, kodėl Lenkijos 
---y-u . nnnisterį susitiktigali streikuoti. Lęni- 

-Vakarų Vokietijoj teismas, la- ’ Brežnevu ir aptarti Sovietų, ka- -np statybos dirbtuvėse
bai atidžiai išnagrinėjęs Her- -ro jėgų atšaukimo iš Afganistano į'i)ai^įoe ' Streikavusiems Lenki- 

1 jos ’darbininkams pakėlė.gigas, 
komunistu partijos nariams at 
ėn^privilegijas. o rusams už 
draftdė,ajpie tai kalbėti.

Andropovas pabrėžia, kad san- 
-tykiavirnas su užsieniečiais gali 
btū^labai pavojingas, nes užsie 
niečiai nori gauti tikslių žinių 
apie>,krašto gyventojų nuotaikas, 
skleidžia melagingus gandus 
apie komunistų vadus, netvarką 
ir nesamas privilegijas.
.. Sovietų Sąjungos gyventojai 

?žlnd’'ką reiškia suimtajam kraš 
to gyventojui policijos apklausi
nėjimas. Įtartą rusą ar kita
tautį policija taip lengvai nepa 
leidžia.

Nuo sausio 1 dienos visi dip 
lomatai ir korespondentai piiva 
lės turėti skirtingos spalvo

i numerių 1. oteles. 
Nepaklausiusieji šio' patvarkyme

I . DIUSELDORFAS, Vokietija.— reikalu

< P1-1TL ? ^z0 iucila sa ' minės Braunsteiner bylą, pa-' galimybes. Bendrosios rinkos'aL 
Ūs nesuti'§s padaryti sJ<yrė jai kalėti iki mirties. Ji stovai yra įsitikinę, kad būtų 

pabaisų anksčiau padarytuose ' -
patarimuose. Keliais atvejais 
jam buvo pasiūlyta įvesti patai
sas j anksčiau padarytus nuta
rimus, bet išdidumas jam ne
leido tų pataisų padaryti.

Daugelis manė, kad Mao Ce- 
tungas bus žymiai daugiau nu- 
vertintas, bet vadovai pasiten-|jo ištekėti už Amerikos kario 
kino keliomis esminėmis jo cha- Ryan, atvažiuoti į Ameriką ir į 
—c--,™*; I ramiai gyventi New Yorke. Bu-j 

vo išaiškinta, kad ji neturėjusi j 
teisės gauti JAV pilietybę, bet ji i 
tai padarė. JAV teismas atėmė 
iš jos pilietybę ir pasiuntė į Vo- Freight bendrovės didelis sunk- 
kietiją. Liudininkai tvirtino, kad vežimis iš New Yorko vežė į 
ji geležim kaustytais batais Arizonos kalėjimą 50 šautuvų 
spardė ir trypė suimtuosius, ir kelias dėžes šovinųi. šautuvus 
Kita žiauri moteris gavo 12 me
tų. Vienas nacis išleistas, nes tei
sėjas neradęs įro'dymų apie ; 
nusižengimus. ;

buvo Majdaneko stovyklos pri-: galima lengvai išspręsti visus 
žiūrėtoja. Toje stovykloje buvo kitus nesusipratimus su- lais- 
nužudyti 250,000 žmonių. Teis-' vuoju pasauliu, jeigu .šis pama
inas įsitikino, kad ta žiauri m o-tytų Sov. Sąjungos gerą valią, 
teris asmeniškai nužudė du sto- Bendrosios rinkos vadovybė.jau 
vykioje buvusius.suimtuosius, { susisiekė; su Brežnevu, o pasta- 

. , ’ , - ! rasiSi'sutrko susitikti su lorduBraunstemer po karo suse be-1 „ ; , • zCarrmgtonų .ir .išklausyti.,jo,-pa
siūlymą.

— Antradienį Teherane lai
dojo 74 bombos užmuštus isla- 
miečius. Milijoninė minias, žings
niuodama į kapus, šaukė “Mii 
tis amerikiečiams!”

parakterio pastabomis. Kariai
j, tarė^.visaį. nesuniekinti - Mao 
į tungo, nes dar ir šiandien
I Mao Cetungo šalininkų. ■ t

Pripažintos pagrindinės 
Tengo idėjos

Pradėjus vertinti Mao Cetun- 
Tarptautiniai finansinių- . pagrjndines idėjas, suvažiavi- 

kai yra įsitikinę, kad vasaros mas ppįpa^ino, kad buvęs parti-

— Inland Steel Co. ekonomis
tai tvirtina, kad baigiantis vasa
rai, padidės plieno produkcija 
11 nuošimčių. Pramonė parei
kalaus virš 90 milijo'nų tonų 
plieno.

yra

Iš SUNKVEŽIMIO IŠVOGĖ
50 ŠAUTUVŲ’^^’ 

CHICAGO, Ill. — Acme Fast

pabaigoje nuošimčiai už pasko- Į jQs va(jas netUrėjęs drąsos įvesti
I A" C11 m n i Ir 1 1 T7'

pagamino Remington bendrovė, 
viską supakavo ir atidavė Acme

— Viceprezidentas Georgą 
Bush Filipinų prezidento Mar
cos inauguracijoje pasakė, kad 
JAV glaudžiai bendradarbiaus 
su naujai išrinktu prezidentu.

las sumažės iki 16-17%.

— Pakistane oficialiai praneš
ta, kad 1977 metais V. Vokieti
jos bendrovė pasirašė sutartį su 
Pakistano vyriausybe, pagal ku
rią Vokietija apsiėmė pastatyti 
dirbtuves, kur būtų galima pa
gaminti uraną 253, tinkamą ir 
atominių bo'mbų gamybai. Ura
no dirbtuvių pastatymą sutiko- 
finansuoti Libijos diktatorius 
Moamar Chadafi

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $421.

Lillian Carter

socialistinės santvarkos Kinijoj.
Komunistų partijos vadovybėn 

išrinktas pats Tengas Hsiaopin- 
gas ir visi jo bendradarbiai, ku
rie Mao Cetungo .laikais buvo 
laikomi kalėjimuose at privers
tino darbo stovyklose. 6ou‘En- 
lajus pasirinko savo pavaduoto
ju gan. Tengą, kuris ligos metu 
vykusiai tvarkė visus krašto rei
kalus ir įgavo’ visų Kinijos karo 
apygardų vadų pasitikėjimą.

Kariuomenėje dar yra didokas 
Mao Cetungo šalininkų skaičius, 
bet pastarieji sutinka ištikimai 
tarnauti viceprezidento vado
vybėje.

KALENDORELIS
Liepos 2: Martini jonas, Keru- 

lė, Jaugelė, Lengvenis. ,

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

Lillian Carter, buvusio pre
zidento Jimmy Carter mo
tina, praeitą antradienį buvo 
operuota nuo vėžio krūtinėj.

Tvirtinama, kad ligonė
• s Taisosi.

— Kun. V. Rimšelis paskirtas 
lietuvių marijonų viršininku. 
Kun. Pr. Garšva yra marijonų 
viršininko pavaduotojas.

— CTA dar turi pinigų dviem 
savaitėms mokėti algas autobu
sų vairuotojams. Vėliau turė^ 

' pakelti mokestį :UŽ vežiojimą.
1 . ’ .. .’ '

jo Fast Freight bendrovei ginklus autųnrlobilių 
:'Į nuvežti, y >

Į Chicagpje, bendrovės kieme, 
!2641. S. Leavit, vadovybė nuta- 
; rė patikrinti ar viskas atvežta, 
I kad -vėliau . sunkvežimis tęstų 

. , .o ,. Pofa kelione-į Arizona. Visos kitos
menesiu buvo 18 coliu strėle per-1 , . ■ Ų . . , i» •T r • n —-J X’ ■ prekės buvo tvarkoje, tiktaišauta žąsis Gertruda. Ne vieną ' f ■ r . ., , ,. . .. truko oO šautuvu ir šovinių —karta žmones bandė ja pagauti i,,,. , . It.‘.:. x. , . - r.? . dėžės buvo tuščios.ir išimti per koja perėjusia. ,. .. , , . . ..Policija dabar non nustatyti, strėlę ir labai apsunkinančia jos1, . ., .. . ,. ,,. , . r *J .kas galėjo išvogti siunčiamusludėsius. | . „,.... VDTI naujus ginklus. Policija ir rBI 

Žąsis mėgdavo paplaukioti pasiryžo vagis suimti.
prie ežerėlio. Ten jai lengviausia j---------------------
būdavo pasirinkti maisto, čia j — Antradienį mirė žurnalistas 
susirinkdavo žmonės, netrūkda-1 A. Šidlauskas -Vilainis. Pašarvo- 
vo ir fotografų, kurie ndrėdavo tas luick šermeninėje.
padaryti originalią nuotrauką.

Paskutines dvi savaites žąsis 
truputį nusilpo. Keturiolikos priversti pasitraukti iš airijiečių 
metų Bill Nehrkomui pagaliau i apsupto Zahlės miesto, 
pavyko pagauti žąsį, nuvežti pas i ------------------ —
veterinarą, kuris išėmė strėlę, I — Vietoj žuvusio prokurdro, 
žaizdą apraišiojo. Kai sustiprės, norėjusio teisti buv. Irano pre- 
žąsis bus paleista. Berniukas zidentą Bani Sadr, nauju proku- 

i paskirtai’ mula Musavi 
Ardeboli.. ’

PAGAVO ŽĄSĮ 
SU STRĖLE^

MEQUON, Wis. — Prieš

Libano krikščidnys buvo

— Mula Chomeini per radiją 
paskelbė, kad bombą padėjo 
Mufadejen Chlac grupė, ši gru
pė islamą riša su leninizmu.

M - pagavo, užkerdamas ant roru 
jot tinklą. I4-*-;

Mao Cetungą Kinijos komu
nistų partijos suvažiavimas 
pažemino už išdidumą, už
sispyrimą ir nenorą taisyti 
klaidas. Praktišku partijos 

vadu pripažintas Tengas 
-Jfsia opingas.

bus išsiunčiami iš Sovietų Są
jungos. Spalvos padės policijai 
nustatyti, kčris vairuotojas yra 
užsienietis.

Daugelį nustebino L. Brežne
vo pare škunas apie norą tartis 
atominių ginklų kontrolės rei
kalu. Brežnevas k. lias savaites 
tylėjo, kai sekretorius Haig pri
žadėjo Jungtinių Tautų posėdyje 
susitikti su Andrei Gromyka ir 
aptarti, kada bus galima pradė
ti pasitarimus atominių ginklų 
kontrolei įvesti.

Brežnevas buvo nustebęs, kad 
prezidentas Reaganas neskubėjo 
į pasitarimus, bet kai pranešė, 
kad reikalą pirma išaiškins sek
retorius Haig ir Gromyka, L. 
Brežnevas pareiškė, kad j:s bet 
kada yra pasiruošęs susitikti ir 
■artis, tup tarpu prez. Reaganas 
vis atidėlioja šiuos pasitarimus.



A. TAMULYNAS

KALBOS TYRINĖTOJAI

O

Jonas Jablonskis

Dabartines mūsų bendrinės 
kalbos kūrėjas — Jonas Jab
lonskis (18601930) gimė Ku
bilių k., Būblelių vals. Vėliau 
gyveno Meištu k. ir pagaliau jo 
rėvas nusipirko ūkį Rygiškių k.. 
Griškabūdžio parapijoj. Nuo šio 
kaimo pavadinimo Jablonskis 
pasirinko savo slapyvardį — 
Rygiškių Jonas. Pradžios mo
kyklą lanke Naumiestyje. įsto
jo į Marijampolės gimnaziją, ku
rią baigė 1881 m. aukso meda
liu. Vėliau ši gimnazija buvo 
pavadinta jo vardu — Marijam
polės Rygiškių Jono gimnazija.

Baigęs gimnaziją, atsisakė ei
ti į kunigų seminariją, išvažiavo 
į Maskvą studijuoti filologijos.

silp-Lietuvių kalbą Jablonskis 
nai mokėjo, nes gimnazijoj nei 
linksniuoti, nei asmenuoti t. y. 
gramatikos nei rašybos taisyk
lių nemokė. Maskvos universi-’ 
tete lietuvių kalbos kursą dėstė I 
F. Fortunatovas, o T. Koršas 
dėstė lotynų ir graikų kalbas.

siu profesorių paskatintas, 
Jablonskis daugiau pradėjo do
mėtis lietuviu kalba. Be to, uni
versitete Jablonskis susitiko ( 
daugiau lietuvių studentų, Šliū
pą ir kitus ir iš jų sužinojo dau
giau apie lietuvių tautinį veiki-- 
mą ir tas ūgdė jame tautišku
mą. “Aušros” išleidimas padarė 
Jablonskiui didelę įtaką — pra
dėjo rašyti “Aušroj”

"Šviesoj”.
Baigęs universitetą 1885 m. 

nepasiliko dirti utiivetsitete, ne
sugaudė karjeros, bet grįžo Lie
tuvon . dirbti mokytojo darbą
— mokyti betų vi ų kalbos. Tuo
met lietuvių kultūrinis gyveni-. 
mas vyko rusų priespaudos są
lygose: uždrausta spauda, mo
kyklose uždrausta gimtoji kal
ba, neleido lietuviams, baigu
siems mokslą, dirbti savam kraš-, 
te. Ir Jablonskis, baigęs univer- . 
sitetą 1885 m. grįžęs Lietuvon,

j negavo apie ketvertą metų dar
bo — dirbo pripuolamus darbe
lius. Vėliau gavo Mintaujoj mo-1 
kytojo v.etą, bet įtartas lietu-. 
vių veikla perkeltas į Taliną. I 
1900 m. buvo apkaltintas ir po i 
bylos- ištremtas į Pskovą, Vė-Į 
iiau dirbo Šiauliuose, bet buvo 
policijos sekamas. Nors ir mė-; 

•.tomas iš vienos-vietos į kitą, i persek ojarras, tremiamas, bet. 
visą laiką dirbo savo tautai j
— rašė ‘ Varpe”, kūrė pagrindi-j 
nius bendrinės lietuviu kalbos’

c • i

dėsnius.
Jablonskio tiksiąs — mūsų 

kalbos kūryba, jos kultūra. Jis 
gerai sugebėjo įsijausti į lietu
vių kalbos dvasią. Lietuvių kal
bos tobulinimą grindė — papras
tų kaimo žmonių kalba — “taip 
kalba kaimo žmonės’’ — rėmėsi 
kaimo žmonių kalbos dėsniais. 
Jis stengėsi padaryti mūsų kai-į 
bą grynesnę, aiškesnę, išmetė iš! 
lietuvių kalbos svetimybes (sve
timų kalbų žodžius), vietoj jų 
sukūrė naujadarus, tvarkė ra-!

I šybos dalykus. į
Jablonskis buvo įžvalgus kai- rašytojais dėl kalbos. Bet nežiū- 

boje. gerą nujautimą turėjo, o rint to, Jablonskis yra daug pa
tai galėjo lengvai pramatyti, dėjęs mūsų rašytojams lietuvių 
kas mūsų kalbai tinka. Visus lie-j kalbos reikalais — jis taisė ir re- 
tuvių kalbos dėsnius ir išvadas dagavo Žemaitės raštus, 
jis paremdavo gyvosios kalbos 
pavyzdžiais. Jis skyrėsi iš kitų lonskį nebuvo gryna, bet už- 
kalbininkų, kad jis neieškojo} teršta svetimybėmis. 1901- .m. 
spręsti, bet pasižymėjo kaip kai-J 

; bininkas praktikas, kalbos gry-{ 
nintojas. Jis stovėjo lietuvių kal
bos sargyboje: negailėjo pabar-

Vertė S. B. GI.

SAULĖS SPINDULIAI’ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ
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Lietuvių kalba prieš Jab-

Tamara gimė 1932 metais Ber
lyne. Ji buvo antras kūdikis 
Idos ir Boriso šeimoje. Motina 
ida buvo gimusi Lietuvoje, bet 
po Pirmojo karo jų šeima per
sikėlė į Stalupėnus.

Tėvas Borisas buvo caro 
ml jos karininkas, sužeistas 
teko į vokiečių nelaisvę. Po
munistų perversmo nutarė pasi
likti Vokietijoje.

Tėvas Berlyne atstovavo Bro
lių Vamerių filmų bendrovę. 
1933 metais naciai uždraudė 
jam verstis šiuo darbu. Jo bend
rovė, tačiau, jam temokėjo ma
žą atlyginimą ir jis šiaip taip 
vertėsi.

Keturiems metams praėjus, 
jam buvo visai uždrausta uždar
biauti, nes žmona buvo žydė. 
Borisas, nors visuomet pabrėž
davo esąs graikų katalikas, bu
vo taip pat žydų kilmės. Jo pa
vardė buvo Jafė. Nežiūrint 
trukdymų, Borisas vis dėlto ga
vo nacių leidimą darbui ir laikė
si Berlyne iki 1939 metų spa- 

i lio 27 dienos.
Tuo metu šeimoje jau buvo 

trys maži vaikai. Dešimties me
lų Aleksandras — Saša, 9 metų 

| Tamara ir 7 metų Jaša. Motina 
Ida tuomet buvo 30 metų, kai 
vyras jau skaičiavo 47.

Spalio 27 diena buvo lemtin- 
į ga. Boriso leidimas gyventi Vo
kietijoje turėjo baigtis už pen
kių dienų. Pinigų trūko. Trečia- 

dėti. Savimi rūpinosi kuo ma- sis Reichas jau buvo užkariavęs 
žiausiai, tai pareigos žmogus, Lenkiją ir kariavo su Prancūzija 
idealistas, kovojo prieš blogį! ir Anglija. Daugelis Vokietijos
— ieškojo tiesos. Nuolatiniu jo žydų naktimis dingdavo be ži- 
rūpesčiu — darbu, mūsų kalba nios. Borisas Jafė, sukrapštęs 
patobulėjo, nusistovėjo, rašyba apie 200 dolerių kelionpinigių, 
daugiau suvienodėjo, naujada-} tą dieną paliko šeimą ir per Ko- 
rai buvo gan lietuviški — dalis ‘ penhagą išplaukė į Niujorką, 
svetimybių pakeista savais lie-j Nėra žinoma, kodėl šeima pa- 
tuviškais žodžiais. Ir tikrai rei->siliko Berlyne. Tačiau yra žino- 
kia stebėtis, kad Jablonskis tiek ma, kad .Borisas Jafė Amerikoje 
daug ir taip reikalingų darbų buvo globojamas kvakerių ir 
mūsų tautai atliko. Dirbo iki: per jų organizaciją rūpinosi šei- 
mirties — paskutiniais metais! mos išvežimu iš Vokietijos. Dė
jau ne tik vaikščioti negalėjo,! ja, Amerika šeiniai vizos neiš- 
bet ir rašyti, tada jis diktavo j davė. Nepadėjo vizos gauti ir
— kiti užrašinėjo jo skelbiamas žydų Džointo pastangOfe. 
mintis apie lietuvių kalbą.

Jablonskis savo nuopelnais
— nuveiktais darbais ir šian
dien gyvena mūsų tarpe, mūsų 
kalboj, mūsų kultūroje, šian-j pažįstamas buvo išvežtas į kon- 
dien mes net nežinome, kiek j centracijos stovyklą. Pačiai Idai 
daug lietuviškų žodžių, Jablons-j buvo įsakyta apleisti butą Ber
ki o sukurtų, vartojame savoj lyne.

j e. Jis įvedė į mūsų kalbą! 
savaitės dienų pavadinimus: pir^j karo pradžią, 1941 metų birže- 
madienis, antradienis. .ateitis, lio 21, pusę šeštos vai. ryto keli 
praeitis, tautietis, valstietis, pa
žanga ir daug kitų. O kokią 
daugybę žodžių — svetimybių 
išmetė iš lietuvių kalbos: jau 
užmiršome panedėlius, Če t ver
gus, griekus ir kitą daugybę žo
džių.

Ir šiandien lietuvių kalbos 
normavimo klausimais neapsi- • 
einame be Jablonskio. Jis padė
jo tvirtus pagrindus mūsų ra-* 
šomajai kalbai ir nurodė būdus J 
kaip mes turime tobulinti savo 
gimtąją kalbą. Jo kalbinė dva
sia ir šiandien gyvena mūsų li
teratūroje, mokyklose ir kitur.

gestapininkai įsiveržė į Idos Ja- 
fės butą ir liepė per 90 minučių 
susipakuoti Dešimtį dienų išbu
vus pereinamoje stovykloje, 1059 
vyrai, moterys ir vaikai iš Vo
kietijos, Italijos, Belgijos ir 
Olandijds buvo pakrauti į trau
kinį vienuolikos dienų kelionei 
į nežinią. Liepos 13-oji buvo fan
tastišką diena — visi pasiekė 
Turkijos sieną ir buvo karališ
kai pamaitinti. Ida, patalpinta 
Istanbulo viešbutyje, parašė vy
rui, kad ji vakarieniavo su Ame
rikos konsulu ir kad jų imigra
cijos dokumentai bus persiųsti 
į Sovietų Sąjungą, iš kurios jie 
galės pasiekti JAV.

Rusija
.. Borisas Jafė iš šeimos dau- 
-1 giau nebegirdėjo tais metais.

1944 metais jis gavo atviruką iš 
nepažįstamos moters pavarde 
Lifšicienė, kuri pranešė, kad jo 
žmona mirė Sibire nuo bado ir 
šalčio. Tą patį vėliau patvirtino 
ir Amerikos konsulatas Mask
voje. 1945 metų pradžioje jis^ 
sulaukė atviruko, parašyto vo
kiškai, iš Tamaros. Tamara rašė, 
kad ji yra vežama į vaikų prie
glaudą Achmoleskoje. Ji septy
nis mėnesius gulėjusi ligoninėj. 
Mama ir broliai Saša ir Jaša 
mirę.

Šis atvirukas Borisą nepa
prastai prislėgė. Jis nenorėjo ti- 
kėtiv kad trijų ketvirtadalių jo 
šeimos nebėra. Pinigų Jafė ne
turėjo, nes viskas, ką jis uždirb
davo, buvo išleista ieškant žmo
ną ^u vaikais. Prie Amerikos jis 
taip pat nemokėjo priąitaikyti ir 
karui pasibaigus jis yėl buvo be
darbis. Ilgainiui iš ponios Lifši- 
cienės laiškų paaiškėjo jo šeimos 
istorija. Jinai, mat, su vyru bu
vo toje pačioje deportuojamų 
grupėje ir pateko į tą pačią vie
tą drauge su Jafe. Vos Sovietų 
Sąjungą iš Turkijos pasiekus, 
Lifšicienės vyras buvo atskirtas 
ir ji nieko apie jį nebežinojo.

Iš pradžios abi šeimos buvo 
paskirtos laukų darbams pieti
nėje Rusijoje, kur Tamara ap
sirgo škarlatina ir buvo patal
pinta į ligoninę. Gruodyje visi 
buvo sugrūsti į gyvulinius vago
nus ir mėnesį keliavo į šiaure. 
Kai kuriomis dienomis vagonai 
nebuvo net atidaromi ir aprūpi
nami vandeniu. Sibiro žiemos 
temperatūra ten pasiekdavo net 
50°F žemiau nulid!

(Bus daugiau)

Jablonskis rašė savo "Lietuviš
kos gramatikos” prakalboj: 
“šiukšles reikia mokėti atskirti 
nuo grūdų” ir tikrai jam šis 

: sukūrė nemažai 
Varpe”,j Javo aštrių ginčų su lietuvių! naujų terminų, apvalė lietuvių 
------------------------------------------------------ kalbą nuo svetimybių, nustatė 

j lietuvių kalbos raidyną ir savo 
j išleistoj “Lietuvių kalbos gra- 
j matikoj” davė pilniausių lietu

vių bendrinės kalbos sprendi
mo pavyzdį. Jis ne tik kalbą to- Į 
bulino, bet taisė .ir kitų autorių 
kalbą, taisė kitų parašytus

• “Varpui”, straipsnius, vertimus, 
kurį laiką redagavo Juškos žo
dyną.

Pasibaigus karui, 
Jablonskis grįžo Lietuvon 
buvo jau invalidas ir tik kėdėj 
vežiojamas — du metus Kaune 
vadovavo mokytojų kursams, o 
1922 m. Kauno universitete skai
tė lietuvių kalbos paskaitas (iki 
1926 m ) ,rašė vadovėlius, daly
vavo terminologijos ir rašybos 
komisijose, rašė kalbines recen
zijas.

Didžiausias Jablonskio nuo
pelnas — lietuvių bendrinės 
kalbos pagrindų suk ūrimas: 
“Lietuvių kalbos 
“Lietuvių sintaksė, 
sios kalbos dalykai”, 
kalbos vadovėlis' 
chrestomatija 
Qis”, “Mūsų 
čios” ir kiti.

Jablonskis 
— visiems ir

ti kalbos darkytojų, kartais kil-j darbas sekėsi:

Cold wan
Jau 1941 metais žmona Ida 

rašė savo vyrui, kad vienas pa
žįstamas žydas buvo nacių gat
vėje užpultas ir užmuštas. Kitas

1918 m. r kalboj 
uvon — / savaitė

Dieną pries Vokietijos-Rusijos

dirbo labai daug 
visur stengėsi pa

ę Berniuko balsas keičiasi, kai 
jis tampa vyru... mergaites — 
kai ji tampa žmona.

gramatika”, 
rašomo- 
Li etų vi u 

“Linksniai ir
\ '“Mūsų žodynė- 
rašyba”, “Pasakė-

$8.00

$3.00
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PELĖDA IR ASILAS *

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
NtUjfenOse galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visūoitienės veikėjo ir rašytojo atiminimus.
Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečiu 1905 

metų įvykius, Jabloiukio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
ausirupiniidą •■______ ■ ■ , .............

i>r. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__ _j....—__________

Minkštais viršeliais, tik____________
Dr. A. J. Gnasen AUKJtA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS; Kėlioriė® pu Europą įspūdžiai. Tik_ _
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money order), prie nurodytos-kainos pri- - 
dedant $1 persiuntimo IšIaidomA

Žlibas asilas miške paklydo.
Jis toli keliaut norėjo, - į
Bet naktį jis tarp krūmų taip Įstrigo, 
Kad pajudėt nei šen, nei ten jis negalėjo.
Net su gerom akim čia tektų laužyt galvą, 
0 gal net panaudot kitų pagalbą.
Jo laimei pelėda atlėkė laiku
Ir ji sutiko būti asilo vadu.
Visi žino, kaip gerai pelėda naktį mato;
Viską išskirt tamsoj ji jau priprato.
Asilą ji išvedė iš miško ir nori jį apleisti, 
Bet asilas nenori jos paleisti.
Na, ar galima su tokiu "geru vadu skirtis?
Asilas pradėjo ją maldaut ir spirtis, 
Kad pelėda jojo pagailėtų
Ir kad juodu kartu keliaut galėtų.
Asilas pelėdą prikalbėjo
Ir ant jo nugaros ji tuoj tupėjo. f
Juodu kartu keliavo,
Bet ar toli jie nusigavo?
Jų kelionė gerai vyko tamsoje lig aušros, 
Bet kai saulė užtekėjo,
Vadas apžlibo nuo šviesos I
Ir, tako neprimatęs, klaidinėjo.
Bet pelėda užsispyrus, žlibimo ji nepaiso
Ir kryptį asilo ji nuolat taisb.
“Atsargiai”, šaukia, “dešinėj matau aš balą”.
Bet jokios balos ten nebuvo, tik smėlis ant saulės bąla. 
“Dar porą žingsnių į kairę! Dabar pakaks!” 
Ir pūkšt abu į klaną.
(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina ftj.) 

gaunamos Naujienose
- — - • • 1 , . — __

2 — Naujienas, Chicago, 8, I1L Thursday. July 2, 19S1
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Times apie lietuviu parapiją
(Kil-

■w.

.. ? ■■■ r.

Los Angeles ir apylinkių lie
tuviai mini Šv. Kazimiero para
pijos 40 metų sukaktuves. Bir
želio 21 d. tas jubiliejus pami 
neras pamaldomis ir koncertu. 
Kaip tai visa praėjo, manau 
skaitytojai jau bus sužinoję iš 
VI- Bakūno aprašymo.

Kai birželio 24 d. grįžau iš San 
Francisco, tai teiravausi kaimy
nų, kekį įspūdį jiems paliko 
Šv. Kazimiero parapijos Lietu
vių d enos programa. Vis tik 
geri atsiliepimai. O birželio 27 
d. Los Angeles Times dienraš
tyje paskaičiau netrumpą straips 
nį apie šią lietuvių parapiją. Ra
šinys pavadintas: “Lithuanians 
Rallying Point Marks Anniver
sary”.

Pačiu pirmuoju sakiniu mini
ma, jog parapija įsteigta 1941 
metais, vieniems metams praė
jus nuo to, kai Sovietų sąjun
gos karinės jėgos užėmė Lietu
vą ir kitas Pabaltijo valsty
bes. 1951 m. pašventinta nauja 
bažnyčia, gi šventinimo apeigo
se buvę pasakyta, jog tos naujos 
bažnyčios pastatymas yra atsa
kymas Stalinui. Šventintojas 
Msgr. Thomas O' Dwyer optimis 
tiškai kalbėjęs, jog laikas dirba 
prieš kiekvieną jėgą, kuri eina 
prieš prigimtį ir kad tokia jėga 
sunyks, Lietuvai grįš laisvė. 
r L.'A- Timės rašo, jog Sovie
tų s-ga nesugriuvo, bet Šv. Ka- 
Žimiero parapija išaugo ir. per
duoda isetoriją nuo 1940 metų. 
Dabar 40-ties m. jubiliejų minint 
primenama, jog čia yra lankęsi 
lietuviai neseniai nuo komunis
tų pabėgę,:- tai Pranas , ir Algir
das Bražinskai, Simas Kudirką 
ir Vladas Šakalys. Visų jų pabė
gimo istorijos trumpai paminė
tos^. A - 5 . ..-y.

’ J. KUČINGIS KLEBONAUJA
. . NUO 1947 METŲ - 

| l : ■ ■ • - •.

. ? Rašoma, j'og lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijai nuo 1947 me
tų vadovauja klebonas monsin
joras Jonas Kučingis. Ta proga 
L. A. Times cituoja komunisti- 
lię “Tiesą”, kurioje buvo prie
kaištaujama, kad prelatas Ku
čingis .-iškilmingai bažnyčioje 
priėmė Vladą Šakalį, leido pra
kalbėti į maldininkus ir kad pats 
klebonas Šakaliui plojo bei pa
ragino bažnyčioje buvusius plo 
jimais Šakalį pasveikinti.

Amerikiečių dienraščio straips 
riis: baigiamas žinele, jog para
pijos jubiliejus bus minimas per 
visus šiuos metus, o birželio 21 
ęL buvę suvažiavusių apie tūks 
tąntis lietuvių pamaldoms ir 
koncertui, kurio programai va- 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ į
MARIJA NOREIKIENŽ į

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 925-2787 Ž 
rDidelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. f 

a MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ J

SIUNTINIAI I LIETUVA <
Cosmos Parcels Express Corp. J

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE f
2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 * Tel. 925-2737

do va tusi aktorė Rūta Lee 
monytė-Lowe).

Iš skautų veiklos. Mokyklų 
atostogoms prasidėjus, atsinau
jina jaunimo organizacijų veik-! 
la. Rugp.ūčio 1 d. iki 16 d. bus 
skautų stovyklavimas jų sava- į 
me miške, ‘TRambyno’’ stovyk-1 
loję. Rengiami jauni vadovai ir ; 
vadovės, kurie birzePo 27 ir 28 
dienomis stovyklaudami egza- 
minavosi- Skautų stovyklavietė 
yra apie 115 mylių nuo Los An
geles, San Bernardino kalnuose, 
į šiaurę nuo Big Bear ežero. Kaip 
:au ne kartą praeityje, taip ir ! 
šios ž’emos ar pavasario laiko
tarpyje stovyklavietę vėl aplan-! 
kė padaužos ir gerokai padarė Į 
nuostolių stovyklos namui.

Demonstracija prie SSSR ken - 
sulato rengiama liepos 18 ir 19 
dienomis. Dalyvaus San Francis į 
co ir apylinkių lietuviai, latviai, j 
estai, lenkai ir kitų pavergtų! 
.tautų nariai. Inf. centras losam j 
geliškius ragina į demonstracijai 
vykti ir organizuoja susisiekimo J 
priemones. Kaip pernai, taip ir 
šįmet demonstracijos sumanyto
jai yra losangeliškiai jaunimo 
veikėjai.

‘"Lietuvio Žurnalisto’’ trečia
sis Los Angelėj paruoštas nume Į 
ris jau spausdinamas. Redakto-J 
rė yra Klevą R. Vidžiūnienė. Ru 
dens parengimas ] 
vietos žurnalistai latvių salėje 
turėsią puikios meninės progra-* 
mos vakarojimą — balių. Visuo
menė bus< kviečiamas dalyvauti.

Nauja advokatė. Dalia Julia j 
Butkutė-Epley baigė Berkeley -j 
mieste Kalifornijos universitete) 
teisių mokslą ir pradėjo dirbta 
advokatų įstaigoje San Francis-/ 
co mieste. Anksčiau ji mokėsi Į 
Illinois, universitete ir ten gavo 

*B,: mokslo: laipsniais’ chėmijos
ir matematikos. Ji - yra Henriko 
ir Marijos Butkų. duktė..

Mirė Vincas Karalius. iJs bu
vo aviacijos karininkas ir kurį 
laiką Šakių apskr. viršininkas. 
Birželio 17 d. palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse. Liko žmona Ona, j 
duktė Dalia ir sūnus Algis su! 
šeimomis. Kai Karalių duktė ir j 
sūnus čia mokyklas lankė, jie 1 
buvo veiklūs įvairiose lietuvių 
organizacijose.

$ Ankstėliau, paprastai tė
vas mokydavo sūnų, kaip skus
tis barzdą — šiandien patarimus 
barzdos reikalais tėvai gauna iš 
sūnaus.

e Moderni muzika yra visiš
kai tvarkoje, tačiau kodėl ji tu
rėjo atsirasti mūsų laikais.

Aktorė Būta Lee (KilinonytėLowe)

STEFANIJA RVKIENĖTRAUKINIAI RIEDA MIRTIN
1941 M. BIRŽELIS'

Birželio mėn. 11 d. Dūkšte ir 
Turmanto geležinkelio stotysna 
privarė labai daug prekinių va
gonų. Tie vagonai greit vis'ems 
puolė į akis, nes stetys buvo 
mažos ir jų parkai re'alpūs. 

prasidėjus, i žmonės pradėjo spėlioti, kad bus
vykdoma duoninių grūdų ir rėk 
vizic^a-

19*5:1 ui. 
sus buvo 
kompartijos a.

kiauše riLiį hakymų ir juos vyk': 
de, b JU* Paleckis ir ‘Gedvifą; 
įrems pakištuslfremtiamųjų "sąra 
^šus kaklai pasirašė ir prieš lietu- 
Lvių fąutaJyra at^akingr už Įtrem- 

važiavo didelis NKV3D.- ir mirtį,

Mažesnio;; masto opėratyvi-. 
\niai trėmimo' štabai buvo suda
ryti didesniuose miestuose ir vi-

t ■ *■

i ' .Į

bi ržel ■

j čios dienos vakartį ^Zarasus
j -71 OT 7/-X. /I . z-3 « <-> "Nl 7 LA 'TY>< 11 ZV<

‘j menės dalinys. Tas dalinys tuo- 
“1 jau savo žinion jperėrhėM. visas

| viešojo susisiekimo priemones;
Lcri < , _. : _ . ...

vasias mašinas. Zarasu miesto suose apskričių centruose.;.

J - I _

autobusus, sunkvežimius ir leng

. gyventoj ai pradėjo1'. kąrjjy tę au
simis. Kas bus?
lalukiama karo, fef'galvota, kad 
bus vykdoma atsarginių mobili
zacija. Tą patį vakarą, kaip ty
čia, per Zarasus praskrido rau
donosios aviacijos kariniai lėktų 
vai ir jie dar patvirtino žmonių 
spėliojimus. Niekas negalvojo, 
kad bus vykdomas masinis lietu
vių trėmimas Sibiran. Niekas ir 
nesapnavo, kad bus tremiami se 
neliai, motinos su mažais kūdi
kiais, ištisos šeimos su vaikais ir 
net ligonys.

Trėmimų technika pas bolše
vikus jau buvo išdirbta ir prak

tiškai daug kartų pavartota. 
Tuos savo patyrimus jie panau
dojo Lietuvoje ir kitose Baltijos

S

0
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valstybėse.
Trėmimams vykdyti prie Ta

rybinės Lietuvos komisarų ta
rybos buvo sudarytas operatyvi
nis štabas. Labai charakteringa, 
kad jame buvo tik vieni rusai. 
Net vidaus reikalų komisaras A. 
Guzevičius ir saugumo depar
tamento direktorius A. Sniečkus 

r. _• TremmiamųjųajsąrašųS. sudarė 
vietos kdmlmiątįdfir. patikė
tiniai: Visoms aukomk'šlidaryta 
bylos, kuriose atžymėta nepri
klausomybės laikų veikla .ir, jei 
buvo valstybės tarnautojas, tai 
nurodyta- kokioje - žinyboje, tar
navo. Kiekvienoje, byloje buvo 
tremiamojo fotografija, kad jį 
galima būtų lengviau atpažinti. 
Jei numatyta ištremti visą šei
mą, tai šeimos galvos bylon Įra
šyta žrr.jna ir visi'.'vaikai.
.Areštams vykdyti sudaryta 

mažos operatyvinės- grupės iš 
NKVD kareivių ir vieno lietu
vio, kuris gerai pažino vietoves 
ir tremiamuosius. Tai lietuviški 
Judai, kurie išdavinėjo savo ne
kaltus brolius. Kur tikėjosi ga-

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ILno pasipriešinimo, ten pasiun 
didėtų skaičių kareivių ir 

net po du lietuviškus išdavikus,’ 
kur e irgi buvo ginkluoti.

Išaušo balsus, dar mūsų tautos 
Jtorijoje neci.cėUs, 1941 m. 
birželio 14 d. rytas. Į kiekvieną 
įprkilties valrč.ų dundėjo auto
busai ir surkvežir ia; su gink-

? luobais rusu karais. Tri vi Įsčių 
vietevėmis ir apylinkė^ is skir
tos operatyvinės grupės. Vals
čiuose jos buvo išlkLstytos į 
mažesnius būrelius ir pasiųstos 
suiminėt: kemšamuosius. Trem 
tiniams vežti išvarytos ūkininkų 
oastotys. Artimesni buvo tiesiai 
vežami į Dūkšto ir Turmanto 
°eležinkel;o stotis, o iš tolimes
nių vietų vH buvo suvežti į Za
rasus ir iš čia tiaasportuojami 
į Turmantą. Va’zdas baisus, ne
įsivaizduojamas ir drebinąs kie
čiausias širdis iki ašarų ir alpu
lio Nekaltų kūdkių ir vaikų 
klyksmas, senelių duslūs maldos 
žodžiai ir atodūsiai, moterų iste
riškos skausmo ašaros ir vyrų 
griežimas dantimis aidėjo visa
me Zarasų krašte ir enkavedis
tų trypiamoje Lietuvoje. Viskas 
nutilo ir nuščiuvo, net ir gegutės 
liovėsi kvatoti. Mėlynaveidžių 
ežerų pakrančių karklai ir žilvi
čiai gailiai verkė pamerkę savo 
kasas krikštolinio vandens ban- 
gytėse ir visų vėjų pučiamas 
Gražutės šilas gūdžiai vaitojo.

Prasidėjo pasmerktųjų proce
sija į Dūkšto geležinkelio stotį 
Žmonės pakelėse smalsiai žiūrė
jo į mus ir . .lydėjo klaikiomis 
lakinus. ^Tes^nėžinojom, ką jie 
įtada galvojo,Utei ši vežimų vilks 
tinė aiškiai rodė visos mūsų tau 
tos likimą. uUj :

? Važiavau su-^Įiiūriomis minti
niais. Kad tik nesurastų mano ar 
ztimųjų, kad tik nepaimtų vienos 
mažytės mano dukrelės!

Atvežė į Dūkšto stotį. Čia vi
sur pilna NKVD kariuomenės. 
Ant bėglų stovi parengti gyvu
liniai vagonai.su narais ir gerai 
užrakinami. Krausto mus į va
gonus.' Netoli pamatau pažįsta
ma nuovados viršininką Anta
ną Pumputi su žmona. U .. . . , . kinyje mateStatyje tremiamųjų daugybe. I . .
Jau mes vagone. Susikraustom j 
ant viršutinių narų. Savo “turtą” į 
nukišu kampan ir atsisėdu prie 
mažo spykliuotom vielom apraiz 
gyto langelio. Prie manęs užima 
vientą abu Pumpučiai. Toliau 
ūkininkas Švalkus su žmona. Sa
lako pašto viršininkas Pakulnis 
su žmona, ūkininkas Raštikis su 
žmona ir vaikais. Ir vis kas va
landą atidaro vagono duris įstu
mia naujus bendrakeleivius. Visi j 
su menkais bagažais, bet maisto 
turi už mane daugiau.

* * * lį. Rašau giminėms raštelius,
stotyje mus išlaikė prašau neapleisti vaiko ir mė- 
Vidurdienį birželio tau pro vagono plyšelius, 
prikait.ndavo vago-

ra-

Dūkšto 
tris dienas, 
saulė labai 
nūs ir mes dusome. Mūsų prašy
mai atidaryti vagono duris liko 
neišgirsti. Vaikai nuo karščio 
pradėjo alpti.

Jau birželio 17 d. Maisto mums 
vis Įmeta sargybiniai. Jis skir
tas rabinams. Gaunu ir aš virti
nę riestainių iš Dūkšto geležin
kelio stat es tarnautojo Andriaus 
švalkaus. Eet alkio nejaučiame 
ir n ekas valgyti nenori. Sielos 
skausmas nutildo alkį ir visus 
kūno skausmus.

Pradėjo stumdyti mūsų vago-
Pasidarė dąr gūdžiau. Jau 

veš iš Lietuvos. Vis buvo 
miau, kad ir užrakintiems, bet 
dar savo tėvynėje. Kur? Visi 
galvojom apie kalėjimą.

Paskutiniai vagonų dūžiai, 
švilpukai, ir važiuojam. Vagone 
mirtina tyla. Visų išsigandusios 
akys žvelgia pro plyšelius į tė
viškės laukus. Visi nori dar kai 
ką pamatyti su savim paskuti
nį paliekamos tėvynės vaizdą.

Traukinys didina greitį. Žiū
rim pro plyšelius. Aš sėdžiu la
bai ge-~oj vietoj, prie spygliuo
tomis vielomis apkalto langelio, 
ir viską gerai matau. Privažiuo
jame kelią, kuris kerta bėgius. 
Važiuoja pagyvenęs ūkininkas. 
Sustoja praleisti traukinį ir išli
pa iš ratų. Stovi ir žiūri, žiūri...’ 
Nusiima kepurę. Susigriebia už 
galvos ir pradeda rauti sau plau 
kus. Tai skausmas visos kryžiuo 
jamos mūsų tautos. Ir kas išma
tuos jo skausmą, ■ skausmą va
žiuojančių ir skausmą pasiliku
sių. Gal jis pats buvo daug skaus 
mo pergyvenęs, o gal vagonuo
se turėjo artimųjų. Mes^jį tada- 
supratom, suprato-jis ir mus. Ir 
jo šviesus paveikslas sunkiomis 
valandomis guodė mus ir' stipri
no ir po daugelio metų neišdilo 
iš atminties.

Sustojome mažoje stotelėje. 
Joje manevravo darbinis trau
kinys; Pradėjome kalbėtis su 
darbininkais. Staiga pamačiau 
savo buvusį mokinį L. Kumpi- 
niauską. Paklausiau, ką jis trau- 

iš pažįstamų. Jis 
man pasakė, kad matęs Vincą 
Gučių, Juozą Janaudį, Jurgį 
Kvedarą, mokytoją UA1 f onsą' 
Pranskūną ir mano vyrą. Rado, 
suėmė. Dar guodžiuosi, bet jis 
mus gerai pažįsta ir suklysti ne
galėjo- Visa nutirpau. Krūtinę 
spaudžia dar didesnis skausmas. 
Kas atsitiko su dukryte?

Gaunu pieštuką ir blanknotė-NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
e LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno -ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nėšėnstą, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raūkčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir V« 

f Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Ir 
f M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 

$ kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik $3.
R . DAINŲ § V ENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
į; tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 

šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
X tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ductmenimii 
£ bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja S2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJy- 
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 knyga 
parduodama tik už $2.

• LIET UVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitavardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina £6.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Jub’aus Janonio gyvenimą ir. poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja J6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina S2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IE 60608. Užsakant p»itu, pridėti dolerį penfttflmo maldoma.

Pastovėjo traukinys stotelėje, 
ir vėl važiuojam. Pravažiuojame 
pro mažą miškelį, čia manevra
vo Lietuvos kariuomenės raite
liai. Staigmena: žaibo greitumu 
raiteliai išsirikiuoja ir ginklu 
gerbdami atiduoda mums pagar
bą! Tai buvo paskutinė Lietuvos 
laisvės žiburio pagarba mirti 
pasmerktiesiems. Taip įvyko ne 
toli Pabradės.

To vaizdo aš nepamiršiu iki 
paskutinio atodūsio. Jis man bu
vo ramsčiu sunkiausioje gyveni* 
mo valandoje.

Štai ir Naujoji V.lnia. Trauki
nys sustoja. Stovim, šalia ma
nevruoja kitas traukinys. Ma
tau pro langelį mokytojo A. Pran 
ckūno ir kitų vyrų galvas- Jis 
nusekė savo šeimą, kad būtų 
kartu ir sutiktų bendrą likimą.

Staiga atrakina vagono duris 
ir iššaukia, visus vyrus. Kam? 
Spėliojimai, - abejonės. Gal tar
dymai, gal dar sugrįž. Iššoko vy
rai kaip stovi, dauguma- net ir 
be kepurių. Visus juos persodi
no į kitą traukinį. Žmonos dar 
bandė per sargybinius perduoti 
maisto ir drabužių. Vieni įjaėmė, 
kiti ne, bet ar .atidavė; kas gi ži
no. Mūsų vagone liko tik vie
nas senukas lenkas iš Dūkšto 
apylinkės, kuris mane Sibire vis 
guosdavo, kad grįšimu Bet jis ne 
grįžo mirė. .> ■ ; P \

Naujosįęs Vilnios stotyje buvo 
daugybė žmonių, ir visi verkė 
kruvinomis ašaromis. Matau ir 
tokį vaizdą: stovi vyras atsirė
męs stulpo, stovi lyg suakmenė
jęs, o ašaros per skruostus jam 
rieda upeliu. Aš vis mėtau raš
telius. Pamatė vieną raštelį" tas 
vyras ir primynė, koja. Buvau tik 
ra, kad tas. raštelis, pasieks ad
resatą- Ir štai po daugelio mėtų 
matau: guli vyro byloje'pageltę 
mano anuomet rašyti laiškeliai:

Labai gaila dukrytės. Nors jai 
geriau,.-; negu .. važiuojantiems. 
Nors pamatyčiau kada nors... 
Labai gaila visų. ^Visur visi la
bai gaili. Verkia. Neapleiskit vie 
ni kitų, .-i Kur veža, nežinia. 
Kai nuveš-—^'parašysiu. Pažįsta
mų vagone daug. Imbradiškių,

Neapleiskit, neaplėiškit mažy
tės. Kartu važiuoja i, Stelmužės 
šeima ir t. t. Ąatiduokit seneliui 
ar Pranui”.’j‘ :

“Naujoji Vilnia 1941- -VI.-20.

kitan ašelonan. Sako; bus jų’ki 
(Nukelta j 5-tą puslapį! ’N
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IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 

ATEINA LIETUVA,

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

« iCfESIINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D, KUHLMAN, B.S., Reglrtruobu vaistininkas

Tel. 476-2206
innnr

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.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

%?.

>■%

r ------------------------------- -——------------------
j3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, July 2, 1981

) s

vagonai.su


TH! LITHUANIAN DAILY NIWS

•ublished Dauy Except Sundxy by The Lithuanian Newg Pub. Co^ Inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, IL 40601. Telephone 421-41 Of

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of January 1, 1980 
Subscription Ratas:

Chicago $45.00 per year, $2400 per 
ax months, $12 00 per 3 months. In 
jther USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months. $12.00 per 
hree months. Canada $45.00 per year; 
>ther countries $48.00 per year.

pusei metų $22.00 
trims menesiams ________ $15.00
vienam mėnesiui$ <.Q0

Kanadoje:
metams -__________ $45.00
pusei metų __ __ ________ _ $24.00
rienam menesiui______ . ■ $ 5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmom dienos 
Oienrasčic kainos:

Užsieniuose:
metams  $48.00
pusei metų ? ______ $26.00

mcaguje ix priemiesčiuose:
metams$45.00
pusei metų$24.00 
trims menesiams  $12.00 
nenam menesiui  $5.00

naujienos eina xasdien, Rajonam 
seamadiemus. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Ha I s ted St, Chicago. 
iL 6U606. TeleL 421-6100-

Kitose JAV vietose:
metams

Pinigus reikia Mųarl palto Mon®} 
$40.00 J Orderiu kartu su užsakymu.

^^9

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
Df to 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniai g — iki 12 viL

Suklastojo Lietuvos, o dabar klastoja 
ir Amerikos lietuvių praeitį

Visi žinome, kad okupantas gerokai suklastojo Lie
tuvos ir lietuvių tautos praeitį. Rusai vieni būtų nepajėgę
to padaryti,'bet rusams labai daug padėjo nedidelis lie
tuvių inteligentų būrelis. Didžiausias lietuvių tautos pra
eities klastotojas buvo Juozas Žiugžda, perėjęs veik visas 
lietuviškas politines partijas ir savo kelionę baigęs oku
panto tarnyboje. Nepriklausomoje Lietuvoje komunistų 
partijos nebuvo, medžiagos apie komunistų veiklą taip 
pat nebuvo, tai Žiugžda ją sugalvojo ir keturiuose dide
liuose tomuose paselbkė. Žiugžda pagamino “Lietuvių 
tautos ištakas”, kur buvo iš nieko paruošti “praeities do
kumentai”, kuriuos šiandien turi naudoti kiekvienas pa
vergtas lietuvis ir komunistų skelbiamais dokumentais 
besiremiantis “istorikas” Remeikis.

Amerikos lietuvių praeities didžiausiu klastotoju 
tuo tarpu yra Vytautas Kazakevičius. Iki Kazakevičiaus 
kelionės į Ameriką tas klastojimas buvo neorganizuotas. 
Klastojo, kas po rankas pasitaikė. Klastojo, kaip išmanė. 
Tas klastojimas nuėjo tiek toli, kad patys Amerikos ko
munistai užprotestavo ir vieną klastotą knygą net patys 
komunistai Vilniuje s’unaikino. Pirmiausia, iš Amerikos 
išvežė visą Amerikos lietuvių spausdintą žodį. Išvežti 
Laisvės archyvai ir kitokie dokumentai, o vėliau išvežti 
ir įvairūs Vilnies komplektai. Visa spausdinta medžiaga 
iš komunistų kontroliuojamų centrų buvo suvežta į So
vietų karo laivus ir išvežta į Vilnių. Vėliau senienos pra
dėtos rinkti mokslo įstaigose, bet Amerikoje surinkti 
laikraščių komplektai buvo išvežti, o tų įstaigų nepasiekė. 
Svarbu buvo viską išvežti iš Amerikos, kad čia neliktų 
jokios įrodančios medžiagos.

Daugiausia šioje srityje atliko Vytautas Kazakevi
čius, praleidęs tris mėnesius Amerikos lietuvių tarpe. Jis 
turėjo laiko aplankyti ir pasimatyti su įtakingesniais 
dypukais, kad galėtų patirti jų nuotaikas, o vėliau įkin
kyti į sovietinės imperijos darbą. Per tris mėnesius jis 
surinko daugiau medžiagos, negu visi kiti Amerikoje
buvę ir lietuvių tarpe besitrynę Maskvos agentai. Kaza
kevičius yra susipažinęs su savo darbu. Jis yra netingi-

STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO SĄJŪDIS
(Tęsinvsl

Reikalaudamas gimnazijų visose apskričių 
miestuose ir suvaržymų pašalinimo į jas stoti, 
projektas reikalauja, kad jose tikybos pamokos 
lietuviams būtų lietuviškos ir kad lietuvių kalba 
būtų vienas dėstomųjų dalykų. Vaikams rusiškai 
mokyklai paruošti reikalaujama, kad nebūtų 
draudžiama mokyti vaikus namie. Nebuvo už
mirštas ir Vilniaus universitetas: projektas rei
kalauja sugrąžinti jį Vilniun ir kad jame, be ki
tų katedrų, būtų ir lietuvių kalbos, istorijos ir li
teratūros katedros. Su visu tuo lietuvių kalbos 
teisių reikalavimu keliasi projekto punktas f, 
kuriame pasakyta “Pradedamose mokyklose lie
tuvių vaikai turi būti mokomi visų dalykų lietu
viškai. šių mokyklų mokytojai privalo būti lietu
vių renkami ir turi būti lietuviai”. Ar tai buvo 
komisijos neapžiūrėjimas, ar vėlesnė “Varpo” re
dakcijos pataisa, nėra aišku. Aiškus yra dėsto
mųjų reikalav:mų nesuderinimas.

‘^kančiame skyriuje “sulyg žmonių valdy
mo” pradzrije pasakyta: “Prisilaikydami to pa
matinio principo, juog žmonės privalo patys save 
valdyti, o nebūtu valdomi svetimų jiems pristaty
tų viršininkų, mes reikalaujame įvedimo princi

nys, nealkoholikas, nepaperkamas. Jis prisirinko tiek 
įvairios medžiagos, kad visą savo gyvenimą nepajėgs 
jos sudoroti.

Kazakevičius paruošė, o Sovietų valdžia išleido “Lais
vės” albumą. Tai didelė colių, 160 psl. knyga.
Ji pavadinta “Laisvė-70”. Knyga apie ‘‘Laisvę” spausdin
ta Vilniuje 1981 metais, bet knygos pradžioje, metriki- 
niame puslapyje įrašyta “Vilnius-New Yorkas”, tarytum 
Vilniuje veikianti komunistinė leidykla turėtų savo sky
rių New Yorke. Jokio skyriaus ji čia neturi. Ji taip lei
džia šį albumą, kad galėtų padėti New Yorke leidžiamai 
bimbinei Laisvei apmokėti pačias pagrindines sąskaitas.

Laisvė gimė Keleivio pastogėje. Ją-įsteigė tie patys 
jauni vyrai, kurie įsteigė Keleivį ir padarė iš jo tais lai
kais populiarų savaitinį laikraštį.

Balandžio mėnesi, kai išėjo pirmas Laisvės numeris, 
tai buvo bandoma sudalyti Įspūdį, kad Laisvė komunistų 
buvo Įsteigta, bet kai Naujienos nurodė kitokius faktus, 
tai Kazakevičius šio leidinio pradžioje nurodė, kad pir
mieji Laisvės numeriai nebuvo tokie, kokiais juos šian
dien padaro Antanas Bimba.

Pirmuoju Laisvės redaktoriumi buvo tuometinis stu-
(lentas Antanas Montvidas (Kažkodėl V.K. iškraipo jo 
pavardę, rašydamas Montvydas, nors pats daktaras iki 
mirties pasirašinėjo Montvidas). Montvidas išleido pir
mą Laisvės numerį 1911 m. balandžio 5 dieną, o pasku
tinį suredagavo 1912 metų sausio 17 d. Studentas Mont-. 
vidas prirašydavo veik visus Laisvės numerius. i

Kazakevičius, Vlado Viešinto lūpomis tvirtina, kad

Vi. BAKfNASPASTABOS IŠ TOLO
LIETUVIŠKAI PARAPIJAI 40 METU

Birželio mėn. 21 d. kaitrios žvaigždžių čia Pacifiko krante 
Kalifornijos saulės šviesoje bet Į yra koncertavęs net kelis kartus

Leonas Prūseika po Montvido perėmė redaguoti Laisvę, 
nukreipė ją komunistine kryptimi. Kazakevičius žino, 
kad taip nebuvo. 'Tais laikais Prūseika nebuvo joks ko
munistas. Jis toje pačioje Laisvėje kėlė abejones dėl pa
lies komunizmo. Prūseika redagavo Laisvę iki 1917 metų, 
bet tame laikotarpyje nei Prūseika, nei Laisvė nebuvo

gaivinami vėsaus Pacif ko mėly
nųjų vandenynų dvelkimu — 
minėjome arba net atšventėme 
lietuviškosios Los Angeles pa
rapijos ( vienintelės Amerikos 
vakaruose), plačiau žinomos šv. 
Kazimiero parapijos vardu, 40-

komunistinės. Prūseika buvo suorganizavęs taip vadina- tt. es metų sukaktį, sutapusią su 
mą “skloką” ir penkerius metus leido komunistus kriti- į č,a iau “įsipihetinusia” (lietuviu 
kuojanti savaitraštį. Prūseika būtu komunistinės siste- ‘ tarPe) Parapijos Lietuvių Die-

i .7., . ■ . ■ . . , •• i na. kuri daoar buvo 28-toji ismos kritiku ir miręs, jeigu dr. P. Grigaitis butų priėmęs; eilės ir v:sfi(ja juo labiau 
Prūseika'dirbti Naujienose. Dr. Grigaitis išklausė visų šios sukaktuvinės; Lietuvių Die- 
Prūseikos argumentų ir užtikrinimų būti lojaliu bendra- ? nos programą prelatas J. Ku.
darbiu, bet dr. Grigaitis Prūseika nepasitikėjo. Savo 
nepasitikėjimą jam pasakė. Jeigu būtų susitarę, tai Prū
seika būtų dienas baigęs Naujienų darbe. Vaišintas Kaza
kevičius gali daug ką pasakyti, bet nei Laisvė, nei Mcnt- 
vidas, nei Prūseika tais laikais nebuvo komunistais.

Antanas Bimba įkėlė koją į naisvę tiktai 1923 me
tais. Iš Bostono Laisvė buvo perkelta į New Yorką Ten 
ji tapo dienraščiu, be komunistų pagalbos, ir be komu
nistų vadovybės. Antanas Bimba, patekęs.į Laisvę, ne-
pajėgė ten visą laiką dirbti. Ten ėjo kova tarp socialistų 
demokratų ir susižavėjusių Rusijoj padarytu bolševikų 
perversmu. Bimba, didelis Lenino perversmo šalininkas, 
draugavo su Amerikoje besisukinėjančiu V. Kapsuku, 
kitus ragino vykti į Rusiją ir padėti pravesti “revoliu-
ciją”, bet pats į Rusiją nevažiavo.

Apgavęs lietuvius socialdemokratus, jis ir vėl grįžo 
į Laisvę, bet dienraščio nepajėgė išlaikyti. Socialistų 
įsteigtą ir išaugintą dienraštį Antanas Bimba visai nu
gyveno. Dr. Montvidas niekad komunistų partijos nariu 
nebuvo. Jis visą laiką bendradarbiavo su Naujienomis. 
Dažnai joms parašydavo.

Iš dienraščio, Bimba Laisvę pavertė į savaitinį. Da-
bar ir savaitraštis nepajėgia išsilaikyti. Jeigu ne Kaza
kevičiaus paramą įvairiais slapyvardžiais pasirašytais

po savivaldybės plačiausioj reikšmėj, kaip atski
riems miestams, sodiečių valsčiams, taip lygiai 
ir visam mūsų kraštui”. Ir to paties skyriaus 
punktas e nusako: “Kadangi bendri mūsų krašto 
reikalai valdžios tuo tarpu tėra aprūpinami vien 
policinėj reikšmėj, tai vietoj jų Lietuvoj turėtų 
(m. p.) būti įvestas visaluominis seimas, kuriame 
išrinkti žmonių pasiuntiniai spręstų apie šiuos 
mūsų krašto reikalus: 1. aprūpinimas visų Lietu
vos ekonomiškų reikalų; 2. aprūpinimas žmonių 
švietimo: 3. aprūpinimas žmonių gydymo ir higie
niško užsilaikymo; 4. paskyrimas mokesčių ir jų 
išskyrimas sulig kiekvieno turtingumo, ir 5. visi 
kiti reikalai, kurie tik bus leisti (m. p.) apsvars
tymui”. Tuo tarpu reikalaujama: a) “idant val
džia pašalintų visus varžomuosius įstatymus, Lie
tuvai skiriamus”, b) kad seniūnai, vaitai, teisėjai, 
raštininkai ir mokytojai (pradžios mokyklose) 
būtų renkami ir būtų lietuviai, c) kad apskričių 
viršininkai nesikištų į valsčiaus reikalus ir paga
liau, kad būtų įvestas beluomis valsčius.

i Penktame partijos uždavinių skyriuje “sulyg 
j įvairių luomų prilaikymo” projekto autoriai, ir to
liau ryždamies atstovauti visai tautai, apibūdina 
partijos veiklai socialinę bazę ir jai skiriamus 
uždavinius. “Daugiausia rūpinsimės nuslėgtųjų 
gaivalų reikalais — miestų ir kaimų darbininkų, 
smulkžemių ir bežemių ūkininkų, smulkių amati: 
ninku ir pramonininkų”. Dėl miestų ir kaimų dar
bininkų projektas randasi reikalinga, kad LDP 
platintų tarp jų luominį ir politinį susipratimą,

čingV (parapijos klebonas jau 
nuo 1947 m. balandžio 11 d.) 
sudarė labai Įdomią lietuviška 
prasme, nors ir nelabai skirtin
gą nuo ankstesnių Lietuvių Die
nų. Mat jau daug metų, kai tos
Parapijos Lietuvių Dienos būna 
tam tikra prasme "meno puo
ta"', nes prelatas J. Kučingis vi
sada sugebėjo, nežiūrint išlaidų 
didumo, atkviesti čia į Los An-
gėlės pačius geriausius — žy
miausius mūsų išeivijos solistus- 
solistes netik čia Amerikoje gy
venančius, bet ir iš Kanados.

— P'el. J. Kučingio dėka- Tie
sa, žymiausius mūsų dainininkus 
į Los Angeles retkarčiais yra par 
sikviete ir kiti čia veikiantys 
mūsų “veiksniai” — Bendruo
menė, Radijo Klubas ir kta.

Šį kartą, birželio 21 d., čia 
koncertavo tolimi kanadiškiai 
svečiai Gina ČAPKAUSKIENĖ 
ir Rimas STRIMAITIS, kuriems 
akompanavo vietinė pianistė 
Raimonda APEIKYTĖ G. Čap- 
kauskienė, berods, čia jau ne pir
mą kartą. Solistų programoje 
(repertuare) buvo ir mažų pa
keitimų — “iškrito” B. Gorbuls 
kio daina “Mano gimtinė” (žo
džiai V. Palčinskaitė).

Svečiai solistai losangelinės 
publikos buvo priimti labai šil
tai ir atlyginti gausiais aplodis
mentais.

Prieš koncertą parapijos baž
nyčioje buvo iškilmingos pamal
dos. kurias atnašavo svečias

Ne vienas tų dainos meno mūsų vėsiojo

vyskupas V. Brizgys. Po pamal
dų dar buvo dvi valandos laiko 
(iki koncerto), ’apžiūrėti gausias 
įvairaus meno parodas, taip pat 

salėje užkąsti ir užger-

raštais ir ekonomine parama, tai Laisvės Amerikoje ne
būtų. “Laisvės albumas”, Vilniuje spausdintas ir Ameri
koje pardavinėjamas, laikinai padės Laisvei ir Bimbai, 
bet iš Amerikos lietuvių jokios paramos ji daugiau 
negaus.

Nepajėgs padėti ir Kazakevičius. Jis galės rašyti 
dieną ir naktį, kol džiovą gaus, bet visi žino, kad prievarta
pagrobtas laikraštis negalės stovėti ant molinių rusiš
kų kojų.

“palikdama jiems laisvę tvertis organizacijas, 
kokias jie atras tam tikslui reikalingas”. Ir ka
dangi darbininkų reikalais jau rūpinasi Lietuvių 
Socialdemokratų partija, tai projektas nedėsto, 
ko LDP darbininkams reikalautų, “pritardamas 
LSDP visuose reikaluose, kurie yra sujungti su 
tautišku darbininkų krutėjimu”. Iš to atrodė, kad 
socialdemokratai galėjo iš demokratų tikėtis ne
blogų talkininkų.

Bet visą dėmesį projektas skiria sodiečiams 
ūkininkams ir reikalavimus jų būklei pagerinti 
suformulavo dvylikoje punktų. Į juos įsiskaičius, 
nesunku pastebėti, kad pagalbon autoriams atėjo 
Petras Leonas: reikalavimai pakartoja jo 1891 
metais “Varpe”, straipsnyje “Žemdirbystės rei
kalai” iškeltas mintis tik neesmiškai papildyda
mas. Apie radikalesnę žemės reformą mažaže
miams ir bežemiams žeme aprūpinti neužsime
nama.

Savo užsimojimuose kuklūs projekto autoriai, 
kol jie kalba kultūrinių bei politinių siekimų klau
simais, pasijunta drąsūs, kai jie skyriuje “sulyg 
parapijų sutvarkymo” įsilaužia į kleboniją. Para
pijos reikalų tvarkymą projektas atiduoda tikin
čiųjų bendruomenei ir jos sudaromiems orga
nams. Rinktas parapijos komitetas tvarko visus 
piniginius religinės bendruomenės reikalus, sam
do bažnyčios pareigūnus ir išmoka jiems algas; 
moka algas ir kunigams. Dėl ko projekto autoriai, 
neutralūs tikybos klausimu, matė reikalo skatinti 
tikinčiuosius prie tokios revoliucijos, kuri klebo

į 4 i...
Parodos, kuriose čia gausus 

Los Angeles kolonijoje gyve
nančių menininkų būrys atsto
vauja įvairias meno rūšis: ta
pybą, keramiką, fotografiją, 
^kulp ū'ą. rsnkda'bius — nėra

* jokia naujiena. Betgi šį kartą 
n?u ;ena buvo — tai Vytautas 
ALEKSANDRCNAS su savo fo
to eksponatais, kurie čia lietuvis 
kai pubbkai buvo pastatyti pir
mą karfą ir žiūrovų buvo pri
pažink labai aukšto lyg’o — pro
fesinio fotografijos meno perliu-

, kais. Fo oerafijos labai padidin- 
Į *os, daumimoie vaizdavo ne ko- 
' kius išsišiepusius ve dus, žmo

nių ar gyvuliu games — bet
• gamtą, gėles- V. Aieksandriū- 
į nas, ^mdėiau, su savo paroda 
! yra d "ly va veš ameak’ečių paro- 
i d o-e ir yra laimėjęs net aukso
medal’, ir kitų žymesnių už pui
ku foto darbą. Jo paroda ir čia, 
Parapijos šventėje, turėjo tur
būt daugiausia lankytojų, o ti
kriausiai — tai daugiausia už
sakytojų — nes jis, esą, arti 
trisdešimt gavo užsakymų.

Iš dailin’nkų. -ai Antano PET- 
RIKONIO, iš Floridos, tapybos 
darbų (52) paroda buvo čia pir
mą kartą. Gaila pats dailininkas 
atvykti dėl staigios ligos nega
lėjo, todėl jo darbų parodą įren
gė ir globojo jo prieteliai Alė 
k Pranas SKIRMANTAI. Kiti 
dailininkai darbių — taip pat 
su gausybe darbų (tapybos, kerą 
mikos, skulptūros, rankdarbių) 
buvo mums gerai pažįstami iš 
ankstesnių parodų: A. Pažiūrie- 
nė, J. Gediminienė, J. Andrašū- 
nas^A. Petrauskas, J. Šlapely- 
{ė, L. Lipaitė, K. Mikėnas, P. 
Kvedaras^ Elena Gimbutienė ir 
kt.

Parodos eksponatu pardavi
mas buvo mažas nors kainos bu
vo žemos: 30 — 150 dol. Gal 
pats brangiausias darbas tai tur
būt P. Kvedaro, aliejaus darbas, 
“Kristus aukojasi už žmoniją ir 
karys aukojasi Lietuvos karo 
lauke” ((kaina 600.-----dol-)-
Dailės darbų mažą paklausą ga
lima pateisinti turbūt tuo, kad 
per e;lę metų čia būnant net 
kelioms parodoms kasmet — lie
tuviai jau visi apsirūpinę savų 
dailininkų darbais.

(Bus daugiau)

— Civilinės Aviacijos taryba 
leido pakelti bilietų kainas 1.2% 
dėl degalų pabrangimo ir išlai
dų padidėjimo.

—Prez. Reaganui užėmus pre
zidentūrą, buvo atleista iš dar
bo 131,220 darbininku.

— Libijos valdžia sumažino 
-$1.10 eksportuojamos naftos 
statinaitės kainą.

nui suriša rankas ir kojas, piktam būnant, gal tuo 
i tektų paaiškinti, kad tokiu būdu buvo norima iš- 
i lyginti praeities sąskaitas ir su kunigais.

Per visą “Varpo” gyvavimo laiką iki 1902 me
tų programos klausimai jame buvo tik atsitikti
nai liečiami. Komisija programos projektui su
dalyti negavo iš praeities beveik jokios sukonkre
tintos medžiagos; ne ką galėjo jai duoti ir pasku
tinis varpininkų suvažiavimas, ir ji turėjo atsi
dėti savimi. Neprivalė nutolti nuo varpininkų gal
vosenos. Kursimos demokratų partijos uždavi
nius komisija suskirstė į tolimuosius ir artimuo
sius. Tolimaisiais skyrė politinės krašto ateities 
klausimą, artimaisiais — dienos uždavinius. Ne
sunku matyti, kad nepriklausomos Lietuvos min
tis buvo projekte autoriams ne tiek “tolimasis sie
kimas”, kiek' svajonė. “Tuo tarpu mums n^ina 
apie tobulą išaiškinimą pamatų tos būsimos Lie
tuvos ir tvarkos, kokius joje mes norėtume už
vesti, — sako projekto autoriai partijos taktikos 
skyriuje; — daryti tai mes galėsime tik su pa
galba svajonėb, kurios neprivalo būti programoje.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis j:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632
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>O oafh v. DARGUS 
TYnvTAJA^ CHietlOQA< 

klinikas 
UerHctaoc 43 rektorius 

m < Menfeatm Wwftcfcftw, It 
74LANBGS? 8—p darbo dienorala 4r 

k>r antra Wtadienj 8—3 vkl. 
Tal.i 562-2727 arba 562-272F

TEU 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vai. vak. 
Ofiso telefonas; 776-2880, 

Razidencijos te let: 448-5545

TRAUKINIAI RIEDA 
MIRTIN

Atkelk iš 3 ps,

ta kryptis — šiaurė.
Šeimos išardytos, ieško vieni 

kitu. Liūdna. Neapleiskit... N. 
Važiuoja daug iš visur.

Kalbėjau su Kretinga, Plunge 
ir t. t. Kiti keliai sunkūs — la
bai apstatyti... Mūsų irgi dar 
neaiškūs. Bijau... tik ne dėl sa
vęs. .. Šiaip mes nieko nežinom. 
S auri langeliai. Valgyti turim. 
Dėl atostogų raštas buvo sutvar 
kytas. šiandien, sako, važiuo
jam į Molodečną. Nutarimai iš 

lanksto. Dabar netardo. S. Su
die!”

j Taip mes prastovėjome Kau
poje Vilnioje ilgoką laiką, kol 
sudarė du ešelonus. Vyrų trau-

* kinys išėjo pirma.
Birželio 20 d. pradėjo stum

dyti ir mūsų traukini. Prikabino 
antrą garvežį, ir jautėme, kad 
jau artinasi paskutinės minutės. 
Visų Naujosios Vilnios šventyk
lų varpai iš pat ryto skambino 
ir skambino. Pavakariais pradė
jome galvoti, kad tas varpų gau 
dimas mums skiriamas-

Šalia mūsų traukinio vaikš
tinėjo uniformuotas Lietuvos 
karys. Savo glėbyje laiko dide
lę gėlių puokštę ir joje paslė
pęs savo lūpas mums šneka:

— Nenusiminkit. Tuojau bus

LAIDOTUVIŲ direktoriui*

CHARLES STASUKAITIS
vėsinama laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 2264344

Mažeika Evans
ST. TRINKATARP VOKIETIJOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS PRASIDĖJO KARAS v

Rašydamas ats;minimus minė
jau, kad 1941 m? sausio mėnesio 
pradžioje, bolšev.kams okupa
vus Lietuvą, buvau iš krimina
linės policijos tarnybos paliuo- 
suctas, todėl buvau priverstas
kitur ieškoti darbo. Praslinkus 
kuriam laikui, tarpininkaujant 
v enatn mano geram pažįsta
mam, gavau Gubemojos Alaus 
Bravoro, Tauragės urmo sandė
lio buhalterio vietą. Tačiau, 
praslinkus keliems mėnesiams, 
urmo sandėlį iš mūsų perėmė 
Valstybinė Prekyba, todėl teko 
su šia tarnyba atsisveikinti.

Grįžęs į Šiaulius dirbau Gu
bernijos Alaus Bravoro buhal
teri jos skyriuje. Po kiek laiko 
žmonės pradėjo kalbėti, kad 
Šiaulių geležinkelio stotyje yra 
varuošiami žmonių išvežimui 
gyvulkrai vagonai, kurių viena
me kampe yra padaromos sky
lės gamtos reikalui atlikti. Ta-

n:ų išvežimui, tai aš savo bute 
naktimis nebemiecorirvau ir su 
savo žmona ir dukra buvome 
laikinai apsigyvenę pas man pa
žįstamą Gegužių dvaro savinin
ką V zbarą, kurio dvaras buvo

su buto. Sprogus bombai, nuo 
vo spaudimo išbyrėjo mūsų bu
to ir kaimynystėje esančių na- 

ių langė'. Gerai, kad mano žmo 
na tuo momentu buvo nuėjusi 
pas mūsų kaimynę, kuri gyve
no antrame namo gale, tai jos 
langų stiklų šukės nesužeidė. 
Jei būtų buvusi mūsų bute, tai 
Vargiai ar būtų išlikusi gyva. 
Po šito įvykio, mano žmonai pa
vyko la’mmgai sugrįžti į Gegu-

Laidotuvių Direktoriai

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

DR. G. K. BOBELIS' 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

karas ir mes jus išvaduosim. Ne
pameskit vilties. Dievas neap
leis, b mes jums padėsime išsi
laisvinti.

e

j Nors viltis išsilaisvinti buvo 
' labai maža, bet to mielo kario 

žodžiai mus ramino ir stiprino.
Traukinys pajudėjo. Iš vago

nų pasigirdo skausmingas “Ma-

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 1 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

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

c "■ ' -r

‘r~~\M O VIN G T
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

rija, Marija...” O varpai vis 
skambino ir skambino. Tai buvo 
paskutinis Tėvynės varpų “Re
quiem” mirtin važiuojantiems, 
tai paskutinės minutės gimtojo
je žemėje.

Mūsų taraukinys vis smar
kiau ir smarkiau bėgo Gudijon, 

Jau daug metų praėję nuo 
anų baisiųjų dienų. Iš ištremtį 
jų labai nedaug išliko gyvų. Pir
miausia krito seneliai, vaikai iij 
stiprieji vyrai. Daugelį pribaigę 
badas, ligos, nepakeliamos kli
matinės sąlygos ir sunkus pri-?

čiau kokius žmones veš, ir kur, 
niekas nežinojo.

Birželio mėnesio 15 dieną, 
ankstų dytą N. K. V. D. ypatin
gas dalinys, kurio kareiviai dė
vėjo mėlynas kepures, su pagal
ba vietinių komunistų, pradėjo 
suiminėti žmones ir sunkveži
miais vežti į išaulių geležinke- 
l:o stotį. Atvežus į stotį jie bu
vo patalpinti į tam tikslui pa
ruoštus vagonus, kuriuos saugo-, 
jo to pat N.K.V.D. kareiviai. 
Tarp suimtųjų buvo daug mano 
pažįstamų, bi vUsių saugumo ir 
kriminalinės policijos tarnauto
jų, buvusių š ulių ir šiaip mies
to gyventojų. /

Kiek išviso iš Šiaulių miesto 
buvo išvežta gyventojų — neži
nau. Tačiau, žmonės kalbėjo, 
kad iš Šiaulių miesto ir apylin
kės buvo išvežta keli šimtai žmo 
nių. Noriu paminėti, kad komu
nistų valdžia nepasigailėjo nei

verčiamas darbas. mažų vaikų, nei sergančių žmo-

SOPHIE BARČUS I
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 

Visos programos is WOP A, 
1490 kih 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 
Ulei.: HEmloek 4-2413

7T59 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

Sibiro taigos nuklotos lietth 
viu ir kitu tremtiniu kaulais. EiJ 
ni taiga ir po milžmišku kedrų 
randi gražiai sukritusių kaultj 
krūvelę. Eini toliau — prie picFj 
tos tremtinio kaulai guli. Atsi^ 
sėda pavargęs, bado, ligų ir sun«f 
kaus darbo iškankintas pailsėti 
ir neatsikelia. Lieka po taigoą 
milžinais tfk kaulai, kurie porb 
na, kad čia žmogus ilsėjosi...

| (Iš S. Rūkienės “Vergijos kryž^ 
keliose”) (Iš Eur. Lietuo/oj

e Asilas neturi laiko galvoti, 
nes jis bijo pamiršti bliauti.

ė Viengungis yra vienintelis 
žmogus, kuris niėkad nesužinč 
savo ydų.

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

broflramos vedėja

Kasdien nūn frtrtnadfefiio iki penk
tadienio &30 nl vakaro.

Visos kidoa iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla^ 12:30 vai. p p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
TeleL 77&-53?4

£

PATS SKAITYK IR DAR K) 
TUS PARAGINK SKXITYT1 
DIENRAŠTI -NAUJIENA

:2

apie 5 kilometrus nuo Šiaulių 
miesto prie Rekyvos ežero. Pa
minėtas Vizbaras Lietuvos ne
priklausomybes laikais kelis me 
tus ėjo Palangos miesto burmis
tro pareigas, bet prieš bolševi
kų atėjimą nuo burmistro pa
reigų atsisakė ir nusipirkęs Ge
gužių dvafą, pats ūkininkavo 
(jis yra jau miręs).

1941 m, birželio mėnesio 21 
dieną, anksti rytą, apie 3 valan
dą, kuomet aš dar miegojau, iš 
girdau lėktuvų motorų ūžimą ir 
bombų sprogimus. Išėjęs lau
kan pamačiau, kad virš Zoknių 
aerodromo, kuris buvo apie 3 
kilometrus nuo Šiaulių miesto, 
skraido lėktuvai ir bombarduo-

žiu dvarą. |----
Sekančią dieną pamačiau, per |

laukus, mažais būreliais besi
traukiančius raudonosios armi- | 
jos kareivius. Vienas būrelis, ku- | 
riame buvo apie 20 kareivių, su i 
vienu karininku, buvo užėję į ’ 
Gegužių dvarą atsigerti van
dens. Iš karto jie bijojo gerti 
vandenį iš esančio kieme šuli
nio ir manęs paklausė ar jis nė
ra užnuodytas. Tik man užtikri- į 
nūs, kad jo niekas neužnuodijo | 
ir, kad mes patys jį geriame, at- I 
si gėrę vandens nužygiavo Šiau- f 
lių miesto link- Išeidamas kari
ninkas man pasakė, kad čia grei
tai ateis vokiečiai.

ja. Taipogi girdėjosi bombų spro 
girnai Gruzdžių miesto link, kur 
bolševikai būVo įrengę aerodro
mą. Buvo aišku, kad tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos pra' 
sidėjo karas. Į Šiaulių miestą aš 
bijojau eiti, nes ten dar šeimi
ninkavo komunistai. Kadangi 
mūsų visi daiktai ir maisto pro
duktai buvo likę Šiaulių mieste, 
tai bijodamas, kad jų laike ka
ro kas nepavogtų, paprašiau 
Vizbaro pusininko, kad jis duotų 
arklius ir leistų savo sūnui su 
mano žmona nuvažiuoti į Šiau
lius parvežti mūsų vertingesnius 
da;ktus ir maisto produktus, už 
ką pažadėjau atlyginti. Sutiko.

Ši kelionė mano žmonai galė
jo tragiškai baigtis, nes pusinin
ko sūnui nuvažiavus su arkliais 
atskridęs v:enas vokiečių lėktu
vas numetė į Šiaulių miestą ke
letą bombų, iš kurių viena nu
krito į Vaisių gatvę netoli mū-j

nių. Kaipo pavyzdi noriu pami
nėti buvusį saugumo policijos 
tarnautoją Vladą Kožemėką, gy
venusi Šiaulių- mieste, kuris Lie
tuvos nepriklausomybės laikais 
eidamas tarnybos pare’gas per
šalo ir liko nuo ’uosmens para- 
ližuotas ir negalėjo vaikščioti. į 
Jis irgi su savo šeima buvo iš- ■ 
vežtas į Sibirą ir jo tolesnis Ii- ? 
k:mas nėra žinomas.

Aš į pintinį išvežamųjų sąra
šą turbūt nebuvau įtrauktas to
dėl. kad sudarant sąrašus gyve
nau Tauragės mieste, kur ma
nęs niekas nepažino ir nežinojo 
kekkis pareigas - aš nepriklauso
mybė* laikam ėjau. Kadangi bu-
vo skleidžiami gandai, kad yfa 
sudaromi sąrašai antram žmo-

*1. ,■■ T1

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

- Cicero, ILL 60650
TeL 452-5245

nyuę Kori.Yc.iv laidojimo
ir laidoMmo

JEAN VANCE if GEORGE MlETNl

aūlohiAbiliams paistyti

8

ki

K

Tik už trijų dienų nuo karo 
pradžios, pasirodė pirmieji vo
kiečių kariuomenės daliniai,, ku
rie susidūrė su raudonosios ar
mijos, apie bataliono didumo 
daliniu, kuris buvo įsitvirtinęs 
'prie plento Šiauliai-Kelmė, Šiau
lių miesto pakraštyje. Susišau
dymas tesėsi visa naktį, tik vo
kiečiams pradėjus jų pozicijas 
apšaudyti iš artilerijos, ir užėjus 
jiems į užnugarį, jis pasidavė) 
vokiečiams į nelaisvę. Po to, vo j 
kiečių kariuomenė, užėmusi 
Šiaulių miestą, nužygiavo Joniš
kio miesto ir Latvijos link. Di
desniu mūšiu Šiaulių miesto 
apylinkėje nebuvo,, nes bolševi
kų kariuomenė, be didesnio pa
sipriešinimo, traukėsi visu fron
tu atgal, palikdama įvairių rū
šių ginklų, artilerijos pabūklų 
ir tankų.

(Iš Kario) 
(Bus. daugiau)

Mere’f real, homemade apple pie made < nev that*® 
Hght, refreshing and chilli in the refrigerator in about 2 houn, 
Thanka to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling U t 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 oil baking for thia luscious pie.

Amber Apple Pie
1 package (3 or.) lemon

flavor gelatin
2 tablespoons sugar 

2/3 cup boiling water 
1/4 teaspoon cinnamon 
1/8 teaspoon nutmeg

2 cupt ice cubes
1 Container (8 ot.) frozen

Whipped topjrfn&'lhawed

1-1/2 cups coeraely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

1/2 cup chopped pecans
1 baked 9-inch graham 

cracker crumb crust, 
pooled

< ■ ••
Dissolve gelatin and sugar completely in* boiling water, 

stirring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend fh whipped topping; then 
whip until smooth. Fold In applet and ntu. Chill, if necessary, 
until mixture wiT mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple dices, if desired.

Note: Dip ar,ple sheet in lemon juice to prevent darkening.

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

GENIAUSIA IE DUBIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 827-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

*

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.
f

B

Chica^of

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

i

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

Teief. 476-2345

P, J. RIDIKAS
4354 So. HAJLSTED STREET l et k Arda 7-iSn

BUTKUS - YASAITIS
1446 So, soth Ave^ Cicero, AL TfcL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
£348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3316 So. UTUANICA AVĖ. Tel.: Y Arda 7-ltS8 . n3l

(LACKAWICZ1

2424 WEST 69th STREET REpublio 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PbIm Hllk, HL >74-4411

PRILUPS - LABANAUSKAS
M07 So. UTUANICA AVĖ. TeL: YAnU 7-3401

Thun;4ay, July 2, 1981
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LAIŠKAS REDAKCIJAI
Maloniai • prašau 

Redakciją patalpinti 
Katalikų Bažnyčios 
straipsniuose.

1981 m. birželio 16 
nose , stra p ny e 
pasaulinei politikai 
p. V. K. rašo:

“Pač’oje pradžioje 
Salvadorą buvo par
ko vos lauką prieš So

fimąsi j Vidurio ir Pietų Ameri 
|ką, bet vėl tekiam planui p; s’ 
g priešino Meksika, (kai 
I apie Meksikos pasiprie’ 
^V. K, rodos, pasiskubin 
' Venezuela, Panama, ir 

pritarė netgi Katalikų 
ėia”.

nKę- 
vic u v

n. n a kb kv enam krikščio- 
fu j, taip eiliniu’, taip valdo
nui. I kymo vykdymas priklau
j :• < kvieno sąžinei bei laisvam 
.psispiendlmui. “Mylėk artimą

k Jp pats save” — Bažnyčios
i d rio teisingumo pagrindas, 

tar u B. žnyčia negali pažeisti 
K u c i duotos laisvos val:os, tc-

į kymo nevykdančius na-, 
ritu !i pastatyti prie sienos 
ii sus;; įdvti, kaip daro komunis-

). D. T.)
tam r.e-

R- ;rv-

Su įdomumu perukzit

K. į Katalikų Bažnyčią ž’ū- 
emis tų žydų, kurie manė, 
K' istus atėjo juos išlaisvin-' 
romėnų vergijos. Kristaus; 

ia: “mano karalystė ne iš ( 
3as~ulio”, nusaką ir šiandie- j 

Bažnyčios poziciją, jiems!

K straipsnius. Kaip katcU'ė. ne j 
sykį .pastebėjau p- V. K. nuos 
tabu Bxinycios
prigimtas nęį paskirt os. Spėju,

it1

nebuvo suprantami.
?<e v’škas, kas-daroma kata

liku vaidu, yra katalikiška. Ne 
k ekvienas Vatikand-* 
ta. 
bū

Ne|paslaptis, jkad Salvadore ’ 
veikiu stipriai KGB kontroliuo-; 
jami ĮKubps teroristai. Taip pat 
ne p|šlapt*s£ kad dalis katuli’ 
dvasiniu ir vienuoliu nebesuto
ba rasti skirtumo tarp marksiz-! 
mo iF krikščionybės. Katalikų’ 
Bažnyčios galva, pop. Jonas Pau Į 
liūs lį-sis, lankydamas P. Ameri- j 
ką, aiškiai pabrėžė, kad katalikai J 
turi ątsiriboti nuo marksistinio . | 
tipo ^išlaisvinimų”. Kat. Baž-: 
nyči^ turi savo priemones vyk- j 
dyti £ socialiniam teisingumui. ] 
kurioj, tačiau, nėra paremtos ’ 
ginkluota revoliucija nei kerštu, j 
Marksistinės ‘‘išlaisvinimo’’ re-; 
voliupijos veda į dar baisesnį' 
žmogaus pavergimą. Tai visi ma j 
tome/

Katalikų Bažnyčios, mokslas,| 
kaip ^bendrai krikščionybė, yra ! 
pagrįstas palies. Dievo įsakymu: J 
“Mylėk Viešpatį Dievą visa šie- į 
la, visu protu, visomis jėgomis. I 
o savo artimą — kaip pats save/ I 

šis įsakymas yra griežtai pri-1 
valomas kiekvienam katalikui, j

disiden- 
ners ir aukštas dvasiškis 

j, ar kokia “disidentinė” gru 
pė, atstovauja Katalikų Bažny
čią ir gali kalbėti jos vardu. Ne 
katalikai turėtų būti labai atsar
gūs kalbėdami apie Katalikų 
Ba/nyčią. Daugeliu atvejų tei
singiau būtų sakyti “dalis kata
likų” ar panašiai.

Delfiną Tričienė

— A. Kizlaitis iš Cicero tapo 
Naujienų prenumeratorium. Jic 
jas užsisakė pusei metų per spau 
dos bendradarbi S. Paulauską. 
Dėkui.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

... /

aį • z ..<<<<,•?.•.•.<.;. ... • • : Xį3£:

(Teofilid Petraičio piešinys)
Klaipėdos uostas 1931 metais

šiuo adresu: P. O. Box 2565, Bo- įvyks 1981 m. liepos 5 d., sek- 
nita Springs, FL 33923. Vilius 
yra žinomas
Eda sėkmingai dirba Real Esta
te srityje.

plačia veikla, o

— JOKŪBAS OLEISKIS, Lie 
tu vos Žydų Draugijos pirminin
kas Tel Avive, mirė š. m. pra
džioje sulaukęs 81 metų. Jo pir
mininkaujama draugijos valdy
ba nebuvo palanki lietuviams 
ir kaltino visą tautą dėl žydų 
naikinimo ‘Lietuvoje. Tikimasi, 
kad nauja žydų draugijos valdy 
ba bus palankesnė pastangoms 
sunormalinti lietuvių-žydų san
tykius.

— Vasaros Piknikas- Gegužinė

Susirinkimui teigiantis, klu-1 
bas nutarė turėti dviejų mėnesių ‘ 
(liepos ir rugpiūcio) atostogas. 
Pirmas po atostogų susirinki- > 
mas įvyks rugsėjo 13d. Reika-1 
lui esant, galima kreiptis į finan
sų raštininkę B. Žemgalis, tel.] 
817-2879. f

Po susirinkimo buvo vaišės ir 
jaukus pdbuvis.

Rožė Didžgalvis, k3resp. «

KAIP DRAMBLIAI MIRŠTA

Keliaujančiam fotografui H. 
Mundzigcw pasisekė nacionali
niame Serengeti parke Tanzani
joj, Afrikoj, matyti ir nufoto
grafuoti dramblio mirtį. Tatai- 
įvyko džiunglės sunkiai prieina
moje gilumoje. Labai serganti 
dramblio patelė buvo plačiu ra
tu apsupta savo bandos narių ir 
kai ji pagaliau sugriuvo, dram
bliai savo straubliais bandė ją 
atstatyti į kojas, bet matydami, 
kad nebegali stovėti liko prie 
jos 
rai

stovėti, kol tik darmblė 
buvo nebegyva.

tik

pas burtininkę: >
i — Tiek tik galiu pasakyti, kaid 
būsi moji jūsų žmona bus graži 
ir turtinga...i " {j — Bet,, ar negalėtumei ma^i 

: pasakyti, kaip atsikratyti dabar- 
i tinęs, !

Nemel, Žemi — Pardeviowf 
BEAL ESTATS FOR SALS

Kernel, žemi — perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

2

BUTŲ NUOMAVIMAS
L MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

TISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
120 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENT.^] | j

Tuo reikalu jums gali daJg 
lauucjuixu. ovalams rcuu .padėti teisininko Prano ŠULO 
Kivėno orkestras. Valdyba na- j paruošta, - — teisėjo Alphonse 
rius ir prijaučiančius maloniai j WELLS peržiūrėta, ’‘Sūduvos’ 
kviečia linksmai praleisti sekma- į išleista knyga su legališkomt- j 
dienio popietę.

Apylinkės Valdyba

madienį, 12 vai. po pietų Vyčių 
sodelyje ir salėje, 2455 W. 47th j 
Street, Chicago, Illinois. Veiks* 
virtuvė, baras ir daug įvairių į 
laimėjimų, šokiams gros Petro j 
Kivėno orkestras. Valdyba na- j

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

Į formomis. j
j j

ma Naujienų administracijoj* • stogai ir porčiai. Modernūs ra-
Knyga su formomis gaun^. Į a 2 butų mūrinis namas, naujas

Piliečiu klubas
1729 South Halsted St., Chici 
?o. ILL. 60608. Kaina -$3.0oj

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ, 
Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505Į diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
j -uette Parke. Sena kaina $52,000 
i _____

.3 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.

Dengiame in taisome 'visų jrn-į 
šių stogus. VEfdarbą gar an-' 

■ juo jame ir ęsamfe apdraųstį
Arvydas Siela £

6557 S, Talman Avenue \ 
Chicago, IL 60629

S34į?655%73*dZlZ

Amerikos Lietuvių Piliečių Pa-j 
šalpos klubo pusmetinis narių- 
susirinkimas įvyko birželio 14 d. 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Pirmininkas Paul i 
Masilionis atidarė susirinkimą,! 
pasveiikno su Tėvo diena ir pra
nešė, kad reikės‘skubėti, nes sa
lėje neužilgo bus kitas paren-; 
girnas •;

-J
Nutarimų raštininkės perskai-.Į 

lytas protokolas ir kitų valdybos^ 
narių pranešimai priimti vien-] 
balsiai. Buvo pranešta, kad

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalyko!

2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

— Amerikos Lietuviu Tary
bos Cicero skyrius parėmė Nau
jienų leidimą $15 auka ir ją at
siuntė per skyriaus sekretorių 
Stepą Paulauską. Dėkui valdy-! 
bai ir visoms tą junginį suda
rančioms organizacijoms.

— Anatolijus Čepulis^ Sociali 
nio klubo valdybos narys, prieš

. išvykdamas į ligoninę, įteikė 10 j
dolerių auką. Dėkui. Dabar jis J ruošiama Los Angeles Lietuvos 
yra pasveikęs ir priima suinte- Dukterų, bus liepos 12 dieną, sek 
resuctus savo bute, 3261 So.į madienį, 12:30 vai. p. p. jaukia- 
Halsted St., Chicago, IL 60608. į me Irenos Luther sode: 1137

’ Lavender Lane, La Canada. Visi 
{ kviečiami dalyvauti ir padėti 
i šelpti į vargus patekusius lietu

vius.

savo PLUMBING
į g Statybai gražus sklypas 
! Marquette Parke.

i — Eda ir Vilius Bražėnai iš 
; Ft. Myers išsikėlė į naują vietai

ANY RODDING 
DRAINING — $30.

If not open —-■ no charge.

I fc

INSTANT
CASH 

GOLD
NeworUs^dor 

Old Broken Jewelry
Watches, BraceletsJ

Pins, Rings, -----
Class Rings, Dental Gold... Any Karat

Turn It Into CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

z Mix ’n MATCH
\..T4KTGOID

A ,, Neckchains 
į " z and Bracelets

_ Earrings, Charms, 
Regions Medals 

at 30% §AVi^SS

: — Beverly Shores, Ind., $į sa
vaitgalį aplankys labai , daug 
žmonių iš Chicagos ir iš artimų 
apylinkių, nes liepos 5 d. Lietu
vos dukterų (ne BALFo, kaip 
kad buvo bk'želio 26 diena Nau
jienose paskelbta) rengiama ge
gužinė, rišama su Amerikos ne
priklausomybės švente. Gražina 
ir Jonas Stankūnai, kuriu resto
rano sodelyje vyks gegužinė, jį 
gražiai išpuošė. Svečiai bus vai
šinami gerai paruoštu maistu, ir 
susilauks daug stagmenų.

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

— (R) LB Brighton Parko
apylinkės gegužinė — piknikas, mas.

CALL 656-8387
ganias laiškas iš Amerikos Lie?. T <fc F SEWERAGE & PLUMB
tuvių Tarybos, bet žinios pąvėį> 
klotos. Ponas Paul Petraitis sa
vo laiške dėkojo klubui už. do
vaną ir nusiskundė, kad jo svei
kata pradėjo labai šlubuoti. 
Klubiečiai palinkėjo būti stip
riam ir nepasiduoti nei ligai, nei; 
senatvei. Klubo sergantiems na-j 
riams — Barborai Budvikenei ' 
ir Josephine Masilionis palinkėta j 
greit pasveikti.

Finansų raštininkė B. žemgu- ’ 
lis pranešė, kad klubo narė So- ’ 
pine Pocius, pifiniau buvusi 
prieglaudoje Chicagoje, daliau 
yra perkelta į kitą miesto.prie- 
glaudą, kurios adresas nežino-

ING. Rod any drain line .for $25
If not open, no

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.

1 rates on vacant premises 
and 24 hr. service.

296-7800
PRESTIGE HOME SERVICE

j Special

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra •eulausih, didžiausia Ir turtingiausia lietiMu nratemalin^ or- 

tanliadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiem^ kurie tuos 
\ darbus dirba. ” • * • * - •

'
SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri< 

apdraudu savo nariams.
< h *

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. f #

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

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

SLA — kuopu vyra visoje lietuviu kolonijoje. Kreipkite* 
i Mvo apylinkės SLA kuopu veikė inc, jie Juma 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. - * '

Galite kreipti® ir tiesiai 1 SLA Centre k **

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

M7 W, M.
TaL dll) Ml-ttil

ROOMMATE 
FINDING SERVICE 

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

Occupations. 
Ref. Checked. Loop.

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

WELLS TOWING SERVICE
Downtown — NearNorth — North

Northwest and Suburbs
Local & Long Distance Road S^rv.

We Buy Junk Cars, Tires 
and Batteries.

764-9099

BUS SERVICE
For following correctional cen
ters: Graham 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 room $25 Any room after $15. 
You may find cheaper but 

ar they professional?
Call 520-0840

THE PROFESSIONALS

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th SL 

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

—------ !
Prašom palikti savo telefono nu-į 

merį automatiniame aparate.

irodžial Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
SG46 West 5«ih Street 
T»L REpublle 7-1941

HELP .WANTED. — MALE 
Darbininku Saikia

BODY SHOPS needs Clean-Up 
Man with basic knowledge of 
mechanics. Must have driver’s 
.icense. Steady.

Apply in person:
3518-24 W. 63rd St.

-
Siuntiniai j Lietuvą

> ir kitus kraštus
; P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5920

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

NURSE’S AIDE

Reliable, live-in, to care for nc’n- 
imbulatory stroke .patient. Non- 
lemanding situation. • Room, 

board and $125 per month.
Call 743-1015 evenings.

JELP WANTED — MAI E-FEMALE 
Reikli Darbininku Ir Darbininkių
~™----------------—

4URSES ASSISTANT, HOME 
1EALTH AIDES, Flexible Part-time 
lours. Days only Mon-FYi. 1 year hos- 
>ital or nursing home experience.

• fust have proof of completion of 
Itate approved program. Must have 

’ependable car. Excellent benefits, 
deluding travel allowance. Excellent 
alary. — C<1 W an appointment

I ' to 4, South Suburban Home Health 
i iervice, 447-6226.

LOANS & MORTGAGES 
Paskolos ir hipotekos

UNDS AVAILABLE. $5,000 and up. 
'or 1st and 2nd moitgages on Single 
c Multi-Family Homes. Shopping Cen 
2fs, Apartments, Farms, Churches, 
obstruction. Commercial. Industrial, 
nd many others. Compatible interest 
ates. J. Wright, P. O. Box 4959, 

Chicago, IL 60680.
(312) 264-4153

• Žodis yra kaip strėlė — at- 
al niekad negrįsta.

£L i I M I U S

Mehary Pufelk
IXCCME TAX SERVICE

4259 S. Msplw'ood. Tai. 254-7451 < 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iskviatimal, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankaL *

HOMEOWNERSPOLICY
F. Zapulls, Agent 
JŽOS'/j W. 95th St 
Everg. Perk, 111. 
40642, - 424->654

Slate Farm Fwe Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLATHS ir V. BRIZGYfe

2458 W. 69th SL
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tc® 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

A dv orą tai

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo valandos: nuo 9 vah ryt* 

Iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 
9 vai. ryt? iki 12 vaL d.

Ir pagal susi ta rimą
TčI 776-5162 arba 776-5161

2649 West 63rd Street
Chicago, ID. 60621

d — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, July 2, 1981




