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Fidel Castro
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esančio

šiltas, vėjuotas
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:18

sonatą. į ’
Santykiai tarp Sudano ir So

vietų paskutiniais mėnesiais pa
blogėjo Khartumui kaltinant 
Maskvą rėžimu Sudanui nedrau
gišku režimų Libijoje ir Etiopi
joje.

T Ko jis nepasakė gyventojams, 
kokiomis7 priemonėmis jie galės 
tuos “debatuose” dalyvauti.

Sovietų valdžįa kontroliuoja 
visą spaudą, visas radijo ir te
levizijos valandas, josios polici
ninkai ir agentai kontroliuoja 
kiekvieną mitingą. Kaip- kraš
to gyventojai galės pasisakyti, 
jeigu komunistai kontroliuoja 
visas pasisakymo priemones?
r? ** - - - J

Bet diktatoriui dar labiau ri£ 
pi vaistų klausimas. Jis nori, 
kad prezidentas leistų Kubai nu
sipirkti galimai greičiau būti
nai reikalingu modernių vaistų, 
kurių jie niekur kitur negali 
gauti. Diktatorius Castro sutin
ka kalbėtis ir apie jo kariuome
nės dalinių interveciją Afrikoj. 

Į Castro taip pat nori Amerikos 
i turistų. Jis būtų labai dėkin- 
' gas. jeigu amerikiečiai skristų 
į Havaną savaitgalių praleisti ir 

inet atostogoms. Diktatoriui rū- 
i pi Amerikos doleri, kaip ir 
t Brežnevui.

Karo metu negalės 
griauti miestų

ŽENEVA, Šveicarija. — Pla
nuotas miestų griovimas, kaip 
tai darė sąjungininkai ir vokie
čiai Antrojo karo metu, ateity
je bus skaitomas karo nusikal
timu.

Ženevoje posėdžiauja 110 val
stybių atstoMai, kurie svarsto 
Raudonojo kryžiaus teises ir pa
reigas būsimo karo metu. Jie 
priėjo, Įsitikinimo, kad negalima 
griauti miestų, kaip jie buvo 
griaunami, nes nukenčia nieko 
dėti gyventojai. Kitas nutarimas 
liepia kariaujančiom valstybėm 
ilgai nelaikyti karo belaisvių, 
kaip vokiečius laikė rusAi.
1 Buvo pasiūlyta leisti kariams 
nevykdyti įsakymų, jeigu (sa
kymas reikštų karo nusikattipią, 
bet šis pasiūlymas negavo rei
kalingos % daugumos.

Sovietaipakluso 
•'Sudano Įsakymui
KHARTOUM, Sudanas. — So

vietų Sąjunga atšaukė savo., am
basadorių Feliksą N. Fedotovą, 
kaip diplomatai sako, vykdyda
mi .Sudano valdžios. įsakymą su
mažinti per pusę sovietų. amba
sados personalą. Informuoti

skaičius organizacijų iš jo val
dančiojo Liaudies Sąjūdžio An
golai Išvaduoti. :
'- Specialiai į Portugaliją tran
sliuotame pranešime sakoma.

“Sovietų ekspertų iš Egipto ir 
Sudano ištrėmimas, Maskvos 
paruoštos invazijos į Zairę žlu
gimas. Kaskart primygtinesnis 
japonų tautos reikalavimas grą
žinti karo pabaigoje užgrobtas 
kętulias_japonų salas ir pasi- 
įriešinirftii visoj e^ eilėjfe Rytų 
Europos kraštų”.. - > -

visuotinissukilimas
LISABONA, Portugalija. — 

Angolos prezidentas Agnostino 
Neto antradienį padafytamė 
pranešime į Angolos gyventojus 
pareiškė, kad nenusisekusiame 
kariškame perversmo bandyme

režimą dalyvavo MPLA (Liau
dies Sąjūdžįo Angolai Išvaduo
ti) jaunimo sąjūdis, Angolos 
Darbininkų nacionalinė unija ir 
Angolos Moterų organizacija. 
Angolos sostinėje kelias valan
das tęsėsi atkakli kova, kol bu
vo nuslopinąs kariškių vadovau
tas sukilimas ir šimtai asmenų 
areštuota.

Brežnevas savo kaltę 
Carteriui verčia

MASKVA, (■— Sovietų parti
jos lyderis Leonid BrežneV sek-

bos užduoti. Ne be komunizmo 
diktatūrą, bet perėjimą į vi

suotiną socialistinę bendruome
nę diktuojančios naujos sąlygos.

Pagal radi j ą ir Tassą, Konsti
tucija turinti “suteikti socialis
tinės demokratijos pagilinimą 
ir praplatinimą”. “Socialinės ir 
pilietinės teisės” krekvienam tu- 
rinčios būti užtikrintos,- so-' 
cialistinė įstatymybė — formu
lė nuo vyresnybės sauvalės ap
saugoti ir priartėjimui į vals
tybiniai teisingus santykius su
stiprinti. Santykiai tarp Cent
ro valdžios ir sąjunginių respu
blikų turėsią būti naujai aptar
ti, tačiau atrodą, kad' sovieti
nėje tautybių politikoje jokių pa
grindinių -pakeitimų nesimato; 
Brežnevas kalbėjo apie kiekvie
nos tautinės grupės “suklestėji
mą”, kas sovietiniu.žargonu rei
škia nacionalinių kultūrų laips
nišką, suartėjimą”, nors apie su
lydymo ar sutirpimo 
nieko nesakė.

PAREIŠKIMAIS APIE TAIKĄ
....

Olandijoje teroristai jau atsisakė kitų 
reikalavimų, nori gauti taipininkq

JERUZALE, Izraelis. — Izraelio užsienio reikalų-ministeris
Vigai Allon kreipėsi į JAV ambasadorių Izraelyje, prašydamas

Amin neprašomas atvažiuoja

LONDONAS. — Nepaisyda- 
i mas t.' it’i opozicijos, Ugandos 
prezidentas Idi Amin dalyvaus 
Commonwealth konferencijoje, 
kuri prasideda birželio 8 dieną, 

t Britų užsienių reik, sekretorius 
j David Oven praėjusią savaitę 
'pdrlamente pasakė, jog vyriau- 
isybė tikisi, kad Amin neatva
žiuos. O Amin pasakė, kad jis 

' užims karalienės Elzbietos II 
' vietą kaip Commonwealth galva 
ir per visą konferencijos laiką 

Įgyvens Buckingham rūmuose!

Rodezijos karo jėgos 
Mozambiko gilumoje

SALISBURY. — Roezijos ka
rinės'- pajėgos okupavo Mapai 
miestuką 60 mylių Mozambiko 
gilumoje ir žada tą poziciją lai
kyti tol, kol išvalys visą sritį 
nuo juodųjų nacionalistų parti
zanų, besinaudojančių Mozam
biko teritorija puldinėjimams 
savo pradėtame kare prieš bal
tųjų mažumos valdžią Rodezijo-

Grobikai paleido 
ambasadorių

GUATAMALA, sostinė. — 
Salvadoro laisvinimo armijos 
nariai buvo pagrobę Salvadoro 
ambasadorių Eduardo Casano
va Sandoval. Jis buvo išvežtas 
iš sostinės ir pralaikytas dvi 
dienas.

Mieste jam buvo uždėtas mai
šas ant galvos ir išvežtas Į kai
mą. Ten visą laiką jam teko ra
miai gulėti ant žemės. Suėmimo 
metu.jam buvo sužeista viena 
koja. Grobikai sutiko paleisti

‘Raumojantis tigras 
ruošias pulti Europą

PEKINAS. — Kinijos vado
vybė smarkiu tonu smerkdama 
Maskvos “beprotišką ginklavi
mąsi ir pasiruošimą karui” re
agavo į ‘Travdos” straipsni, ku
riame Kinija vaizduojama kaip 
vyriausioji karo kurstytoja. •

Viename kinų Liaudies laik
raštyje rašoma: “Sovietų Są
junga, riaumodama kaip tigras, 
spokso į Europą, svarbiausiąjį 
savo strategijos tikslą”.

. Laikraštis cituoja- Mao “isto
rinę dialektinę tiesą”, pagal ku
rią imperializmas ir reakcionie
riai patys'nuo savo godumo pra
žūsta. Pirmieji ženklai jau esą

Pirmaisiais pranešimais, sek
madienį prasidėjusiame žygy
je mažiausiai 34 teroristai už
mušti, dvi partizanų bazės ir du 
dideli kompleksai sunaikinti.

Ifllpt* už»l«nte minictwris Fahmy 
Į Maskva ir bandė sutvarky

ti nepaprastai didales skolas ui pink
lus, kurtuos rusai atvoiį | Egiptu ir 
Ir fpaflko Sinajaus smėlynuose. Jeigu 
-rusai bdty apmok* egiptiečius, kaip 
tuos ginklus vartoti, tai bOty kitas 
reikalas, bet jie to nedarė. Jie at
vožė egiptiečiams rusiikus rankve-' 
dSius, bet nieko nepadėjo, žydelį 
pasinaudojo rusHkais rankvodflalal 
Ir tankais.

Brežnevas nori 
dideliųdebatų

. MASKVA, ^Rusija. Rųsi- 
’j<M';kbmuništų* partijos sekreto
rius .pareiškė^. kad
kom uni st ų - partija paruošė ■' vi
siems krašto gyventojams naują 
konstitucija" iri patarė kiekvie
nam dalyvauti šio įstatymo de
batuose; - - :

uf Congress 
Periodical Division 
Washington D. C

KAIRO, Egiptas.
Išlaisvinimo Fronto vado Osman 
Saleh Sabbi pranešimu, sukilė
lių jėgos pradėjo visuoi 
Įima Agrodat miesto,

Etiopijos provincijos Eritrėjos 
centrinėje dalyje.

Sabbi pasakė, kad Agrodat 
paėmus, atsidarys kelias į; Eri
trėjos sostinę Asmarą. Sabbi, 
kaltina Libiją ir Sovietų Sąjun
gą dėl Etiopijos kariškos val
džios aprūpinimo ginklais ir eko
nomine parama.

Ambasadorius Young 
turi aiškintis

NEW JORK, N. Y. — JAV 
ambasadorius Andrew Young 
vakar pusantros valandos aiški
no švedų ambasadoriui'Aners 
Thūnborg, ką jis turėjo galvoj, 
kai Afrikoj pasakė, kad švedai 
yra patys didžiausieji rasistai

Jis neprimenąs, ar pasakęs 
“baisūs rasistai”, bet jis pasa
kė "rasistai”.

Jis Afrikoje pasakė, kad ru
sai ir švedai esą didžiausi rasis
tai pasaulyje, bet turėjo aiškin
tis Ir atsiprašyti švecįo. L . L

Izraelis bijo, kad jie gali bū
ti priversti atiduoti arabams vi-. 
sas laikomas žemes, negavę jo-! 
kios garantijos taikai ir geram 
kaimynų sugyvenimui..

Prezidentas Carterįs praleido 
tris dienas su . princu Fahąd ir 
visą laiką tarėsi apie taiką Ar
timuose Rytuose.. .

Ambasadorius prižadėjo 
atsiklausti 1‘

Ambasadorius Samuel Lewis 
labai’ atidžiai išklausė Izraelio 
užsienio aninisterio susirūpini
mą ir prižadėjo atsiklausi Wa- 
shingtoną Izraeliui rūpimu klau
simu. • ;

Menachem Begin sveikata, at
rodo,, taisėsi,Į bet .gydytojai jo 
vis dar nepaleidžia i jo iš ligoni
nės, nes bijo, kad neatskristų.

Izraelio koalicinės vyriausybės 
parapijų vadai vis dar nesusi
tarė dėl gen. Dayano užsife’nio 
reikalų ministerio. pareigų: Dar- 
biečiai bijo, kad jis nesutiktų 
padaryti didelių nuolaidų Egip
tui ir Sirijai.

Olandijos teroristai 
nežudo žmonių Į

ASSEN, Olandija, 
kiečiams teroristams buvo pa
sakyta, kad jie negaus lėktuvo 
ir negalės įkaitų išvežti iš Olan
dijos. Jie buyo informuoti, kad 
ne tik mokykla, bet ir geležin
kelio stotis yra karių apsupta.

Nei vienas teroristas negalės 
išvykti iš Olandijos. Teroristai 
veik sutiko su olandų sąlygomis, 
bet jis nori gauti tarpininką, 
kuris išsiderėtų leidimą moliu- 
kiečiams išskristi iš Olandijos. 
Tokio leidimo vyriausybė neduos.

garsinimą, kuriame išdėstyti vi
ši grobikų tikslai. Jie nori lais-j lams valyti, faunas ir maisto 
vės Salvadorui. ... j apdirbimo dirbtuves. Bė to,

. •——,—L  Į Castro konfiskavo amerikiečių
— — -«. A 44 krautuves ir sandėliuose buvu

sias mašinas, jų dalis, žaliavų 
atsargas ir kitokį turtą. Iki šio 
meto Castro nenorėjo ir kalbėti 
apie nusavintų pinigų, mašinų 
ir kitokio turto grąžinimą. Da
bar Castro diplomatai pareiškė, 
kad Kubos vyriausybė yra pasi
ruošusi kalbėti su JAV atsto
vais. Amerikiečiai reikalauja 
aiškios sutarties ir pasižadėjimų 
sumokėti už nusavintus turtus.
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ATIDARYS KONSULATUS, DIKTATORIUS 
DIPLOMATINIO PRIPAŽINIMO NEGAUS

JAV pirma nori susitarti dėl dvieju bilijonų 
doleriu .skolos Amerikos piliečiams

WASHINGTON, D?’C. — Gerai ’informuoti reporteriai tvir
tina, kad Valstybės Departamentas yra pasiruošęs užmegzti pre
kybinius-santykius su Castro Kuba? Praeitą savaitgali abiejų 
pusių Įgalioti atstovai susitarė dėl konsulatų atidarymo, bet. dik
tatorius Fidel Castro diplomatinio pripažinimo iš prezidento Car- 
terio dar negaus. Castro patenkintas, kad jis galės atnaujinti jam 
būtinai reikalingą prekybą, o diplomatiniai reikalai galės būti 
tvarkomi per. trečios valstybės ambasadą.

Diktatorius Castro labai no
rėtų atnaujinti santykius ir 
gauti pilną pripažinimą, bet pre
zidentas Jimmy Carter neskuba. 
Jis pirmon eilėn nori išsiaiškinti 
diktatriaus Castro nusistatymą 
dėl Kubos karių intėi venrijos 
Pietų Afrikos valstybėse ir van
denyse. Prezidentui Carteriui 
labai rūpi šitas tarptautinis klau 
simas, nes dalimi jis apspren
džia ir visą Pietų Afrikos taikos 
klausimą.

. Prezidentas Carteris nori iš- 
'aiškinti Kubos skolų klausimą. 
Diktatorius Castro pagrobęs val
džią konfiskavo JAV piliečių 
ir bendrovių'turtą Kuboje, ne
bodamas jiems jokio atlygini- 
mb- Cagžrp kąąfiskavo. Ameri
kos bankus, bendroves dega-

ją kaltino prezidento Carterio 
administraciją,-kad ji. trukdan
ti progresą derybose dėl strate
ginių ginklų aprftxijirno (SALT). 
Brežnevas kitą mėnesį ruošiasi 
vykti j Paryžių. Baigdamas sa
vo tirada jis tačiau sutiko, kad 
esama ženklų, jog kai kuriais 

rą sovietų Ir prancūzų ‘ tdeviri- Jdąmdmais: bus galima susitarti.

MASKVA. — Sovietų kompartijos 250 galvų Centro Komi
tete partijos šefas..Brežnevas, kaip Konstitucinės Komisijos pir-1 
mininkas, supažindino su projektu naujosios konstitucijos, kuri 
turės pakeisti Stalino 1936 metų konstituciją.

Eroj aktas buvo , priimtas ir, 
su rekomendacija jį paskelbti, 
persiųstas Auksinusiam Sovie
tui. Negana to, Čeptrd Komite
tas priėnlė ir Politbiuro nario 
Suslovo pateikto naujo tautos 
.himno tekstą ir melodiją.

Tačiau apie naująją konstitu
ciją iki šiol jokių detalių neži- 
noma. 
to pagrindinio įstatymo reikalą 
aiškino ryšiiun su pakitimais, 
kokie įvykę per tuos 40 mėtų 
nuo senosios konstitucijos išlei
dimo. r

Savo Išsamiame pranešime jis, 
be kitko, suminėjo socialistišką 
atsistatytmą Sovietų Sąjungos 
viduje, technišką — mokslinę re
voliuciją ir pagerėjusią tarp
tautinę Sovietų Sąjungos po- 
zicųą.

Su naująja konštjitucija • so 
-vietų tauta (narodj-kvtečiama, 
Komunistų partijai vadovau-

' TELAVIVAS, Izraelis. — 
Leah Rąbin,. buvusio premjero 
-Ičako Rabino žmona, sumokėjo 

Brežnevas naujo pakeis- Izraelio \ teismui - 28,850 dolerių 
baudą viena diena anksčiau, ne
gu teismo terminas sakė.

Ji išrašė 250,000 Izraelio sva
rų čeky ir įteikė teismo iždinin
kui, šitas skandalas. labai daug 
prisidėjo prie darbiečių prąlai- 
mėjųno. . ’, ,

. ^ Viso.Tšio nusikaltimo kaltinin
kėyra. Rabiųo žmona Leah, no
rėjusi pasinaudoti' Amerikoje 
laikomais "doleriais. Ji neteko 
stambios sumos pinigų, bet ji 
džiaugiasi, - kad josios vyras at
sipalaidavo nuo visų yalstybi- 
nių, karinių ir .partinių isiparei--j 
gojimų.



f

Sovietu valdžia giriasi padariusi didelę pažangą, bet dar ir šiandien veikia prievartos darbo stovyklos, be ku- 
riy sovietu valstybinė masina negalėtu suktis, partijos nariai ir maršalai negaiety Juretį dideliy privilegijy. Pre- 
z roe n ta s Carteris reikalauja gerbti kiekvieno piliečio pagrindines teises.

I. SERAPINAS

SAVANORIŠKA TALKA LIETUVOS 
PAVERGĖJUI IR TAUTOS PRAŽŪČIAI

Kiekviena okupacija pavergeijos paruošos grįžusių'jaunuo 
tam kraštui yra pragaištinga. lių veiklai palankios dirvos ke 
Ji yra brutali ir savanaudė, dentinas pradėtas jau senokai, 

— iš pradžių nežymiai, palęng 
va, mažai kam tesuprantamai: 

Kad niekam nė į galvą įtar
tina mintis neateitų, okupan
tas per atsiųstus agentus ry
šiams megzti ir antrojo fromo

naikinanti ne tik materialines 
ir dvasines pavergto krašto 
vertybes, bet ir gyvąjį tautos 
potencialą — jos žmones.

Šį pragaištingą darbą oku
pantas atkakliai vykdo ne pats 
vienas. Jis ruošia prievartinius! prietilčiams bazių ėmė ieškoti 
bei pataikūnus talkininkus visai neįtartinose vietose: lie- 
iš pavergtosios tautos žmonių’ tuvių vienuolynuose, pas di- 
tarpo, o laisvajame Vakarų tižiųjų ideologinių organizaci- 

• pasaulyj e — iš savanorių. Talijų vadus, stambiuosius preky- 
klastingas pavergtai tautai. sa- bininkus. Pirmieji žvalgai-ry- 
vomis rankomis susinaikinti šininkai ir veiklos plėtimui ba
okupanto sugalvotas planas.

Apie šią tikrovę kalbėti skau 
du ir graudu, bet tylėti ir slėp 
ti ją — būtų nusikalstamas sa
vanoriškas įsijungimas į tautai 
pražūtį nešančiųjų eiles.

Iš pavergtos tautos narių iš-r 
si auginti atkakliausius jos prie 
šus, okupacinės prievartos vyk 
dymo talkininkus — janičaruš 
— yra turkų dar XIV amžiuje 
išbandytas išradimas. ŠĮ išra
dimą vėliau panaudojo savo 
užmačioms sėkmingiau Įgyven 
dinti visi totalištiniai kraštai. 
Ypač rafinuotai šį veikimo bū 
tią ištobulino mūšų Tėvynės 
okupantas, nesitenkindamas 
sau paklusnių tarnų ruošimu 
pavergtame krašte, bet nuties
damas savo piktas rankas net 
Į tolimus kbnHfiėntiiš, kur tik 
yra išsibarsčiusių okupuotos 
taufoš vaiku. 

V

Apie itiūsii Tėvynėje oku
panto ir jo paruoštų talkinin
kų vykdomus brutalius veiks
mus muiiis atskleidžia gausybę 
ddkitmentinės medžiagos Lie
tuvos pogrindinė spauda: “Lie 
ttlvoš Katalikų Bažnyčios Kro 
nika”, “Aušra”, “Tiesos Ke
lias” ir kt.

Okupantas, mūsų tautos su- 
koniunistinimo, subedievinimo 
ir tautinio sunaikinimo darbą 
spartindamas, atidarė antrąjį 
Šato veiklos frontą tarp lietu
vių laisvajame Vakarų pasau
lyje. Šį Vakarų frontą jis pa
dalijo į dvi sekcijas: 1. skirtą 
vyresniajai išeivijos kartai ir 
2. skirtą išeivijos jaunimui. 
Kiekvienai šiai sekcijai parin
kti skirtingi metodai ir ruošos 
priemonės, bet abiejose dar- išryškinimo, 
bas vykdomas lygiagrečiai tuo kad visokiais būdais vengda- 
pačiu metu.

Jaunimą — busimuosius lie
tuvių išeivijos visuomenės, po 
litinius bei švietimo vadus — 
jau penktą vasarą okupantas 
per sava paruoštus patiki mi
auktas- tarnus, sukviečia

zių ieškotojai turėjo atrodyti 
nekaltos asnienvbėš: buvę mo
kslo .draugai — dabar ten ta
pę . kalbininkais,, žurnalistais, 
rašytojais, solistais, meno an- 
sammblių.vadovais bei kitokie 
kultūrinio darbo sričių titulus » • "* - * ' -
turintieji atstovai,. Tačiau visi 
jie buvo aukšti -partijos parei
gūnai, išbandyti Maskvos pati 
ketiniai. Jiems buvo ruošiami 
šilti priėmimai, juose supažin
dinant -s-večius -atvykėliusr su 
jų misijai rūpimais klausimais.
— Ir taip.metai po metų priė- 
ihejų 'ratelis palengva virto iš
tisu ratu.
- * - X-

Jaunimui ruošti strategija
Pagal laiko madą ir svečių 

atvežtas. instrukcijas, savano
riai. okupanto agentu taikinio- 
kai paširūpino iškasti gilų grio 
vį. tarp levų ir vaikų, vyresnio
sios kartos ir jaunimo, tarp kai 
kurių organizacijų, sužlugdyti 
•vyresniųjų autoritetą jauni
mui. Kad jaunimas taptų klus 
nųs. šios nelemties planuotojų 
užmačioms, paslaugiai, pagal 
jaunimo pomėgius, pasistengė 
jam įsiteikti Įvairiais pataika
vimais.

Didžiosiose lietuvių koloni
jose statomi ir įrengiami jau
nimo (ne visų lietuvių) cent
rai. Tokiu bendra pavadinimu 
įstaigų turi Ir amerikiečiai 
(pvz., Bridgeporle, Emerald 
gatvėje). Jaunimas, kur tik ga 
ii viešumoje vengdamas lietu
vių kalbos' mieliau pageidau
ja, kad ir jų susibūrimui pir
menybę teikiąs centras neto- 

j retų tautinės priklausomybės
' ' • Ąjr ne keista,

mas lietuvių Raibos savitarpio 
pokalbiuose net jam skirtame 
jaunimo centre, kuriame įkur 
dintos net trys lituanistinio 
mokslo įstaigos (Čikagoje) — 
tas pats jaunimąs veržte ver- 

Vil- žiasi tos pačios nemėgiamosios 
ūkin įmarksiznib — leniniz- lietuvių kalbos
nio indoklrinącijos šešių savai mūsų Tėvynės pavergėjus-ko-

mokytis pas

čių kursus po nekalta “litua- 
nistikos” kurių priedanga.

munistus? '
Jaunimui daromos atskiros

Vyresntojojt išeivijos karto- nuo vyresniųjų pamaldos ir tai 
je iš komunistidės todoktriba- ffe bažnyčioje, bet salėje prie

jėzuitų vadovaujamame Lo jo
tos universitete, štai būdingas

mas veržiasi pamatyti “klestin 
flą, laisvą ir laimihgą Tarybų 
Lietuvą”. Ši “plati, laisva, raus 
va gėlė prie Nemuno krantų” 
įamžinta okupuotoje Lietuvo
je ir Kanadoje išleistose plokš
telėse; ji plačiai garsinama 
jaunimo choruose' ir lietuviš
kųjų radijo valandėlių Pfųgra 
mošą

Vienos labai padorios *tei- 
tiniukiškos šeimos sūnus stu
dija w 5 Lojolos universitete. 
Kartą, grįžęs pas tėvus į na
mus, anas jų sūnus ėmė piktai 
priekaištauti tėvams, ‘ kad jį 
melagingai avietę apie komu
nistinę santvarką ir tikėjimo 
bei asmens latvės varžymą 
Lietuvoje. — Kai motina susi
jaudinusi paklaususi sūnaus, 
iš kur jis žinąs, kad tėvai me
lagingai jį ŠViėtę, — Šis nkiti- 
nai pareiškęs, kad neseniai grį 
žęs iš ilgesnės kelionės po so
vietų okupuojąs kraštus jų fa
kulteto dekadas, kunigas jė
zuitas, ir parsivežęs teigiamiau 
sius įspūdžius, kuriuos papa
sakojęs savo ; studentams, pa
neigdamas studentų tėvų savo- 
vaikams teiktą “kreivą” nuo
monę apie komunizmą. — Tai 
šitaip plauna šmegenE'jauni
mui raudonais dažais net kata 
likiškas unrrėrsitetas.

O ką daro patys lietuviai; 
pabėgusieji tino komunistinių 
kalėjimų ir deportacijų į Sibi
rą žiauriems vergų darbams? 
— Na gi kažkieno magiška pa
galba nebeatpažįstamai pasi
keitę, pagal okupanto' direkty 
vąs užsimojo imtis žaloti litua 
nistinių mokyklų vaidus — iš
leisti kai kuriuos tokius vado
vėlius,, kuriuose būtų skiepija
mas pasidLriaui’ėjinias nepri
klausoma Lietu)-a ir užimpo- 
n a rimas komunizmo atnešta 
materialine pažanga. — Spe
cialiai iš okupuotos Lietuvos 
parūpinti senų, prieš porą šim 
tų ' metų buvusių skurdžiausių 
baudžiavos laikų vaizdai pa
teikti vaikams nepriklausomos 
•Lietuvos katino buičiai pavaiz 
duoti. O šalia aplūžusios kiau- 
rastogės' lūšnelės, medine žag
re; ariančio suvargusio žmogė

paprasta stalo, sutuoktuvių 
apeigos atliekamos miške po 
medžiais, bėgant iš čia pat esan
čių- atvirų bažnyčių,, kad jauni 
mas neišgyventų mistinės re
liginio susitelkimo -nuotaikos. 
Viskas suvedama į banalų rea 
lizmą. — Viena mamytė kartų 
netyčia prasitarė ir jaunimo 
nuo tyresniųjų atskirumo prie, 
žastį: esą, jaunimas Let kuria 
proga nenori kartu būti su su
triušusiais seniais; jam tepri- 
imtinos neLsengadyniškos, bet 
modernaus stiliaus pamaldos, - 
laikomos modernių kunigų, —r 
Liberalai modernistai kunigą! 
jaunimui ima skelbti kosmo
politines mintis — kad tautybė 
nesanti iš tėvų, paveldima, bet 
paties asmens nupžiųra bei 
apsisprendimu, pasirenkama.

Vienuolių 'administruojama- . , _
me* jaunimo centre lęYHžiam^’ Kd — .pateikti platūs pavyzdi- 
Depilnamečiams jatinuoliams mo, propagandai skirto, kolū- 
vartoti net svaiginamus gėri- kiolaukaijtraktoriaisirkom- 
mus, kad-ir šis pataikąvimd
būdas padėtų didėspįo sau pa- Jyj® vaizduojantieji dabarties 

, įąnkumo įsigyti..' žodžiu,, n--žė- 1—tarybinę Įjeiuvą^ =. ,

- vadovė-

. r— tarybinę, ijetovą^ ...
mos rūšies .priemonėmTokie 'ttidriaušius? rivilizaei- 

jos kontrastus perteigiantieji 
vaizdai, įgyti vaikų lituanisti
nėse mokyklosej liks, neišdil
domi šąinoiiės gelmėse per vi- 

j U gyvenimą. Vaizdas.— ge
tas ar blogas — kaip, pedago
ginė priemonė, yrą įtakinges
nis ir veiklesnis už tūkstantį 
žodžią. .

Tad ar šie vaikai, kuriems 
lituanistinėje ino^ykltijė feųyo 
vaizdais atestuotą nepriklauso 
rija įc “dabarties Lietuva“ — 
užaugę ir išėję į gyvenimą, be 
£ofoš ūž aną mėla^ngai .pa
vaizduotą. buvusią .nepriklau
somą if jai vėl skųfdėivįškos 

___________ r_. lafeyėš sugrąžinimą — ar par 
gą, nebesivaržyddmas genera- širįiikš aną plačiųjų kolūkinių 
tinto plano ĮJadiktuotą reika- 
1 arimą išrėžė: “Ko jūs čia se
niai veliatės — jums jati seniai 
reikėjo Užleisti vietą jaunie
siems”. Spaudžiamajam iš ei- 
namųjų pareigų išsinešdinti 
paklausus ptovinciolą, ar špdu 
dėjai turi pa'ruoštų specialistų 
“senių“ vietoms užimti* šis 
trumpai ir aiškiai atsakė. 
“Mums nereikia specialistų, 
jaunieji, nors ir kitų spe^itoy 
bių amerikines mokyklas išė
ję, mokės vaikus užimti”. — * z *_____________ - J
Tokio “generalinės linijos” 
nustatyto “užėmimo” pavyz-

mos numatytam tikslui siekti.
Vienas redaktorius, savo žur 

nalo vedamajame išklostė pa
sipiktinimą, kad jam iki kau
lų smegenų esąs įkyrėjęs visų, 
ir visur banalus kartojimas 
“okupuota Lietuvą”. Esanti 
ūk “dabartinė Lietuva”, o ne 
okupuota. j s r

Ankščiau buvę$ lietuviiį jė
zuitų prorinciolas, modernus 
kompozitorius, jau prieš eilę 
metų spaudė, vyresnio amžiaus 
specialistus mokytojus grei
čiau išnVkti iš Čikagos Aukš
tesniosios. Lituanistikos Mo
kyklos. Jos.tometiniam vicedi- 
rektbriui-lituanistui, gavęs pro.

palankus, tikybos pamokus at
liekamos grttitnanle parkelyje 
mėtant sviedinj- — Kaip di
džiai susirūpinę išlaikyti rei
kiamą lietuviškojo švietimo 
lygį buvo anie vyresniaisiais 
specialistais mokyto jais/Nusi
kratyti norėjusieji ~ tepaskla 
to išvadas kiekvienas pats be 
konientarų iš šalies.

Prosovietinės nuotaikos ug- 
dyms ir tarn tikru būdu stu
dentams smegenų plovitnaš 
vykdomas ne tik liberaliniuo
se Amerikos universitetuose, 
bėt if pagarsėjusiame venuottų

šios' sąmoningai suplanuotos 
alternatyvos atsakymai .kiek
vienam akivaizdžiai ^aiškus. — 
|į tarybinės Lietuvos pranasu- 
lįo pasirinkimą.Vilniaus mar-

Antrasis dirvos paruošimo 
etapai'ja aniesiems tiltų staty
tojams pasireiškė agresyvio
mis, okupanto išbandytomis, 
formomis ir priemonėmis. 
— Skirdami sau kelią į plačios 
apimties veikimo barus klasto
tais VU-osios tarybos rinki
mais ryžosj Užsitikrinti bend
radarbiautųjų planams paklus 
nių atstovų persvarą. O kad nii 
sĮęptų savp nešvarą darbą, 
rinkiminės komisijos, nepaisy
damos LB įstatų reikalavimų, 
balsavimų dokumentinę me
džiagą pasiliko nuslėptą savo 
žinioje.

Norėdami • paimti savo kont 
rolėn dvį didžiausias ir stip
riausias — Marquette Parko ir 
Cicero — LB apylinkės^ 1974 
m. balandžio 7 d., pagal dikta
tūrinį krašto valdybos patvar 
kyiną, anarchiniu-revoliuciniu 
būdu buvusias teisėtas valdy
bas nušalino ir jų vietas oku
pavę, pastatė savo planams 
vykdyti klusnius asmenis, šį 
veiksmą patvirtino ano revo
liucinio veiksmo aktyviausias 
vykdytojas, p a s išakydamas} 
“Mes nutarėme pakeisti valdv 
Ko”

farsuose ten n kvykusiems, ne- 
ĮyriklauSomos Lietuvos tikrojo 
gyvenimo neniačitisiems, jau- 
ųuoliarrfš dar labiau susti
prins. — O kai kilo sūjūdis 
prieš anuos prosovietinius va
dovėlius, inspiruojant, kad jie 
būtų išimti iš mokyklų, — jųbūti] išimti iš mokyklų 
leidėjai netyčia p pasitarė: “Jei 
jie bus išimti, daug kas nuken
tės Lietuvoje“. —< Taigi,. ylos 
maiše nepaslėpsi:,. greit išryš
kėjo kieno pastangų dėka jie 
ČIA’tokie atsirado,. , r f '
yijabar jau įvairių įvairiau- 

Mfcmlhj statytojų pastangų dė
ka ir ūnivėrsitetbo8č‘ Smegenų 
ptoyėjams, gelbstin, " jungtinio 
darbo vaisiai kasmet.gausesni; 
jalinimas kūlvirsčia veržiasi 
prie vylingos tėvynės išdaviko 
gen. Pr. Petrohio meškerės, iš 
“Tėviškės” draugijbs-p&štogės 
išmestos į AmerikdS, Kanados 
if het tolimosios AtBtralijos pa 
rtadtes. -» Lfetūviškdsfa Jttuni-

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVICIUS

VASAROJANT
.(Tęsinys)

— Pagaliau, taip^ ar nenueiti dėl smalsumo... — gal
vojo po pusės valandos vasarotojas. — Nueiti ir iš toto pa 
sižiūrėti, kas ji per diegas... Įdomu pažvelgti. Juokas, tai 
ir tiek. Iš tikrųjų, kodėl nepasijuokti, jeigū tinkama pro
ga pasitaiko? •

' Povilas Ivaničius pakilo iš lovos ir pradėjo vilktis.
— Tu kurgi tat taip puošies? — paklausė jį Žmona,. 

pastebėjusi, kad jis velkasi švarius marškinius ir madin
gą kaklaraištį.

r- Taip... noriu pasivaikščioti;.. Galva kažkodėl skau

■Povilasdvaničius apsirengė ir, sulaukęs aštuntos va
landos, išėjo iš namų. Kai priešais, jojo akis, ryškiai ža
liam fone, užlietam besileidžiančios saulės šviesa, sumir
gėjo vasarotojiį vyrų ir męterų, figūros, jo^ujudo širdis. •

"Kuri iš jų ? — pagalvojo jifi> nedrąsiai žyairuoda- : ■ 
mas į vasarojančių moterų veidus. — O biondinukės ne- 
matytL.^ Hm..., Jeigu ji rašą tai turėtų jau altanoje sė
dėti...” . • • '

Vychodcevas įžengė į alėją, kurios gale iš po aukštų 
liepų žalių lapų dairėsi “sena altana”... Jis ėmė tyliai 
slinkti prie jos.

"Pažvelgsiu iš tblo. - galvojo jis, nedrąsiai slink
damas pirmyn: — Na, ko aš baimitiuos? Juk aš neinu į: 
randevu. Šitoksai paikšas. Eik drąsiau. 0 kas, jeigu aš 
įeičiau į ūltaną? Na, na... nėra ko”.

, Povilo Ivaničiaus širdis dar labiau sutvikšėjo... Ne
tyčia, pats to nenorėdamas, jis staiga įsivaizdavo alta
nos pustamsį... Jo vaizduotėje švystelėjo grakšti blon
dinė šviesiaižydrioje suknioje ir su pariesta nosyte...

su kūnu drebėdama, prie jo prieina, karštai .kvėpuoja 
ir... staiga suspaudžia jį glėbyje. . . = . >

' . r ■' A - ■ . -v -- .*■ -- - 2 ’ V ; _ ; ’ ~ 4-1" . T •
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"Jei nebūčiau vedęs, tatai'dar butų nieko, gal
vojo jis, varydamas , iš galvos nuodėmingas mintie.

. . : - - . 'T - - i: . -*• '■ *2

Sakysite, kad mūsiškių ben- 
dradarbiautojų veiklos strate
ginė taktika nėra nukopijuota 
nuo Lietuvos okupanto? — Vi 
są$ tris Pabaltijo valstybes oku 
payo' tą pačią 1940 m. birželio 
15. d.; mūsiškiai su okupantu 
tiltų statytojai teisėtas Mart 
quette Paiko ir Cicero LB 
apylinkių valdybas nušalino ir 
jų vietas okupavo ta pačią 1974 
ni. balandžio 7 d.!

Toliau vyko pagal iš viršaus 
nustątytą planą kiti veiksmai. 
— LB Vidurio Vakarų apygar
dos valdybai dar prieš pervers 
toą paskelbus 1974 to balan
džio 21 Jaunimo centre sau 
kiamą apygardos atstovų su
važiavimą, pagal veikiančius 
nuostatus šiame suvažiavime Ivaničius pažino jame savo žmonos brolį, studentą Mi- 
fubšėsi dalyvauti ir dvi. šioje 
apygardoje didžiausios bei 
veikliausios — Marque'tte Par 
ko if Cieėro apylinkei: Marį 
quejtte' Parko apylinkė savo vi-, 
šuoliniame narių susirinkime, 
įvyktisidtilfe 1^74 iii. vasario 
niėh., dėmokratiiiiii būdu iš- 
fTįditi būsimam apygardos šu- 
vaziavimtii atstdVuš,

Balandžio 7 d. fronto bičiūr 
liai su akiratininkų talka Mar 
quelle Parko if Cicero apylin 
kčse įvykdę perversmą, balai, 
džio 21 d, sušauktame Vid. Va
karų apygardos atstovų suva
žiavime marketparkiskių ir ei 
.ceriškių teisėtų atstovų į šį1 
suvažiavimą neįsileido, palik
dami juos už barjerinės užtva
ros ir neleisdami nė žodžio pra 
tarti. Tuo būdu buvo įvykdy
ta pirmą kartą lietuvių visuo
meninio gyvenimo ir veiklos 
istorijoje savųjų saviesiems 
diskriminacija. Diskriminuo
tųjų atstovų vieton perversmi
ninkai, okupanto tarnų paves
tosios misijos vykdytojai, pas 
kyrė savo nešvarioms užma
čioms pritariančius atstovus- 
tėlkininkus.L

Šitaip “dfemokratiškai” per- 
vėrstnininkamš suvažiavimą 
surežisavus, teisėtiems atsto
vams neleidus eiti pareigų, ne
liko kitos išeities, kaip tą pa
čią dieną įsiprašyti vyčių saJčn 
ir ten sudaryti nuo diktatūros!

ną... na, kas gi su ja nutiks? . &evui dėkui aštonis me
tus nei žingsnio nesitraukiau nuo jos... Astuoni metai 
tarnybos be nuodėmės. Bus dėl jos... Apmaudu' ųtiėt..? 
Imsiu štai iš pykčio ir ištikimybės nepaisysiu”.

Povilas Ivaničius priėjo: prię altefios^ atšipinusios ge- 
be£emis''irlaulMem"v^uo^^'ciip^^we^^^Į^<Wi'j0s«^ 
dvelkė drėgmė ir pelėsiai. - ' - '' - ■ £

“Atrodo, nėra .nieko... — pagalvojo.jiš£.įfi*eląjĮW L- - 
altaną, ir čia pat pamatė kampe imogauasilueta&A-i, r .

Siluetas priklausė vyrui... Įsižiūrėję9 £ jj/^Poyilas

tią, gyvenusį jų vasarnamyje. ... ’.į ' \
— A, tai tu?...' — sumykė jis nepateniqnto balsu, ■

— Taip, aš... — at§S,kS'Mitiįa. • . < . ; •
Minučių dvejetas praėjo tyloje. j 4 ; > ■
— Atleiskite man, Povilai Ivaničiau, — pradėjo ■ 

Mitia, — bet aš prašyčiau jus palįti itianė.lVjėiį> Aš 
apmasiau kandidato darfeą, lim ir bėt kbččiari buVimas 
mah kliudo... v . , .

; — 0 tu ėik kur nors į tamsiu alejūk^,— trunil’ai 
pastebėjo Povilas Ivaničius. — Šviežiam ore lengviau ‘ 
galvoti, be to, tai... aš norėjau čia ant suolelio pasnaus
ti... Čia ne taip karšta... / f . d.

— Jums miegotu o man darbą apgalvoti... su- ' 
ihUiiftėjo Mitia. — Darbas svarbiau.;; . , ’ .; '

Vėl buvo tyla... Povilas Ivahičiiiš, kūriš jau leido - 
vaizduotei laisvai veikti, tolydžio girdėjo _ žingsnius,, j jį 
staiga pašoko ir prakalbo verksmingu balsu:» ....-N--/

— Na, aš prašau tave Mitia. Tu jaunesnis užr mane ' 
ir privalai gerbti... Aš sergu... ir noriu miegoti.-.. Išeik. '

Tai egojizmas... Kodėl būtinai jums čia būti; o v 
ne man? Dėl principo neišeisiu... ' ‘ -

— Na, prašau Tegu aš egoistas, despotas, kvailys...
bet aš prašau tave. Vieną kartą gyvenime prašau, Pa- \

“Koks galvijas... — pagalvojo Povilas Ivaničius.
— Juk prie jo neįvyks randevu. Prie jo negalima”;

ve paskutinį kart Įrodyk* kad tu protingas, hųinaniŠ;

čiais Mitia. — Sakiau: neišeisiu; na, ir neišeisiu. Dėl
ip ouuaiju imu umiatuij . •
apsaugotos, dabar’ veikiančios1 Čia, pasiliksiu...
RLB branduolį, kurį didis žurj Šiud metu staigžl | Šitaip pąžvelg^ moters veMtiš
nalistas ir laureatas, nuvykęs su pariesta nosyte. Pamatęs Mitią ir Povilą Ivaničių, 
į Cleveland, “lachudromis” iš jįg susiraukė ir išnykom.

” 4 ? (Bus flttigfaUį .

T - n AUJiLNOi.cHiCAfcd f, TtL — ThuFday,r june^S,

vadino,
(Sukelti f j psl.)
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žadėjo paruošti įdomią progra- savo kfino svor; k.lip tikslian.
ter- 
nuo 
bur-

Landesgirokasse Stutt-
1. Konto Nr. 1185168 — 
600 501 01. .

Pirmiausia; reikia išlaikyti

Spec, sustiprinta salė 
Danafi moslemams teisti
WASHINGTONAS. — Ha-

pahejimas.
kraujo spaudimai gali

ką už suteikią paramą ir pažadų puodelio 
talkininkauti mūsų darbe.

Šiais metais birželio 4-5 d. ir- dažnai ir ilgiau trukti.
pakilti 

Kadan
gi ruošiame Bad Godesberge su-Į gi svarbu yra mūsų kraujospū- 
buvimą kartu su Fabaltiečių | <|j išlaikyti įmanomai žemiau 

Krikščionių Studentų Sąjungos pažiūrėkime, kas daryti.

.. Atkelta iš 2 psl.).
Kas yra tikrieji Lietuvių 

Bendruomenės skaldytojai ir 
mūsų tautos priešo pragaištin 

pavedimo vykdytojai — at 
sąkymuj daugiau komentarų 
nebetėikia. < :
’'NųĮrs fronto bičiuliams' ir 
Įą^af nėnorįnL į VIĮ-ją LB Ta 
rybų vis dėlto buvo išrinkti ir 
kai kųrię jiems nepageidauja
mi atstovai. Norėdami turėti 
visiškai laisvus savo vedamai 
įinij ai ra nk as ? ,'nebepa)sy d a m i 
ne išprususį žmogų vięšuose 
yĮsuoįnęniniuose , santykiuose 

. sajsfomų reikalavimų, nus- 
pręmĮė žūhbut sau nepageida- 
nuaūsiaią Tąrybos nariais dar 
kadencijos .viduryje atsikraty
ti, — Kaip būįljngas to užmo
jo Vykdymo pavyzdys ypač įsi 
deiųėtina 1Š75 m. birželio 

d. Clėvelande- vykusi 
• VĮĖi^ibs Tarybos sesija. Toje 

šėsijoj ę J. Gaila x ii* tenykštis 
neeilinis kunigas parodė tikrą 
jĮ sąvo Veidą, ypač per svars 
tyįas Jemiįųgajai alter 
natyyaf— tartis'ar pasmerkti, 
^įs'ųtyį^is' laba) panašus į -Pilo- 
ta įtydąnis pateiktą vieną iš 
4viejų pasirinktiną galimybę: 
katrų’paleisti — Kristų ąr Ba- 

jjydai pasirinko Ba
raką, o kunigas — reika- 
ląviTną pasjnęricti. šis kunigas 
labai karčią tulžį išliejo ant jo 
ir jo rieniriiiĮčįų neapkenčia-

tųjų?' galvų. Ir tai atliko net 
prię altoriaus liturginiuose rū- 
^wos^v— pasiruošęs šv. Mišių 
'ąi^ąįįpątnjršęs Ar nieku pa-

^ekpjni>fomisiių Kristaus rei- 
k’aijĮyiifią: '■
l-^odi|l,ij^Į ta atiduoti savo 
auką prie altoriaus ir tenai 
aĮsįmęiH, kad tavo brolis turi 

tave, palik savo au-

opaąkįn atėjęs atiduosi savo

yoprięŠu, kol dar tebesi drau- 
ge su juo tėtyje, kad kartais 
tavo priešaB nepaduotų tavęs

- -1 L - • v r_. _ _ . _■:

niškės mokytojos, plačiai išsi- 
garsinusios “Gimtajame Kraš-į* 

i te” ir ‘'Keleivyje".
radiją, televiziją. Deja, laisvo-' Bet kaip iškilo į paviršių iri 
sios spaudos sulikvidavimo pa išryškėjo gerokai slėptas stu- 
stangos liko labiausiai nesėk- dentų vykimas į vadinamuo- 

jsius “lituanistinius” kursus 
Vilniaus Kapsuko universite
te?—šiais kursais susidomėti 
paskatino patys juos lankiusio 
ji studentai. — Dar prieš porą 
metų, bent keletas iš Kanados 
buvo parašę Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto neakiyaiz 
dinio skyriaus direktoriui pa
siteiravimus apie galimybes 
čia studijuoti lituanistiką. Be 
kilų savo lituanistinio pasirito 
Šimo duomenų, įrašė, kad esą 
baigę Vilniaus universitete J5- 
tiianistinius , kursus. Kad di
rektorius tiksliau galėtų nusi

vokti į kurį kursą ir semestrą 
galėtų naujuosius studentus įs
tatyti, paprašė- prisiųsti tų kur 
sų programą ir ar pilna ji iš- 
,eita. — Nuostabu, kad nė vie
nas iš anų pasiteiravimų au- 

j su prašytąja programa 
savanoriškai lnsJx\pasirod<. Matyti, kad tų 
.<r.e ...a “lituanistinių” kursų ruošėjų

demokratiškai iprOgramą kam nors “nereika- 
teisėtos apylinkių jjngamn parodyti buvo užgin

ta, idant neišryškėtų tikroji jų 
paskirtis.

.Praeitą vasarą vienai po
niai pasisakius, kad -ji ęsanti 
į anuos kursus išleidusi savo 
atžalyną, jai pasisakiau savą
jį reikalą su laiškų autoriais 
ir tikėdamasis susilaukti dau
giau panašių 'kandidatų, papr’a 
šiau tą progrąmą paskolinti 
nusirašyti. *

Nors nujaučiau ir iš anksty- 
vfesniu kai kieno pasakymų 
spaudoje šiokią -tokią no voką 
turėjau kas ten per kursai, 
bet, programą gavęs nusigan
dau, pamatęs, kokios “lituanis
tinės- išminties” mūsų jauni
mui per šešias savaites ten bru 
karna!

Jei šią programą, “Atminti
ne” pavadintą, ją gavusysis bū 
tų. Instituto bylose nuslėpęs, 
būtų padaręs'didesnį nusikal
timą pavergtai tautai, negu 
anie daugiau ar mažiau nekri
tiški studentai ir į bendradar- 
biauiojų pusę palinkę jų tė
vai. Nutylėdamas ir tole'ruo-; 
dainas šį “Tėviškės” draugijos

Lietuvių Seksija. Jaunimas pa-

mei Įmestas Į kalėjimą.“ Mato

h^kimįSobeapykanta per-

ęri^^Erouto>. bičiuliams nepa- 
keąčjataui.^ALTc» vadovus —

Teodorą 
Rliiistrubą — Taryrbos posėdy* 
jė pasidarius'. nebepakeliamai \ 
atmosferai, peržengusiai leisti 
numo ribą, T. Blinsk trobas, 
pats jame dalyvavęs. 1975. 
Vii ^Tarybos posėdžio daly
viams pateikė sekančio turinio

“Pastebėjęs, kad kai kurių 
Krašto Valdybos narių prane— 
Šita bose pasirodė trūkumas 
tautinio solidarumo dvasios, 
leuri sudaro feningos lietu
vių Bendruomenės pagrindą, 
ir išgirdęs tiek neteisingų ir to 
kiu būdu.pateiktų man kalti
nimui- esu priverstas pareikš
ti,kad nuo šios dienos pasi- 
trau&ū iš JAV Lietuvių Ben
druomenės .Tarybos narių.
•; Dr- Kazys Bobelis telefonu 
pranešė, kad jis, protestuoda
mas dėl kaltinimų, jam nesant 
čia padarytų, taip pat nuo šios 
dienos išstoja iš JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos narių 
tąrpo.t;>-

Skrupulingai, kaip ir mūsų 
Tėvynės okupantas, bijodami 
bet kokio kritikos balso (pozi
tyvi- kritika' kultūringame ir 
demokratiniame Vakarų pa
saulyje laikoma įstatymais pri 
pažinta būtinybe), į diktatūri
nį -režimų visu šuoliu pasine
šę ir laikydamiesi' okupuoto
je Lietuvoje įvestos tvarkos, 
sdihtefisyvino pastangas savo 
taųirdta pakuti visą spaudą 
(a ^t^ĖkĮuSnią’ aulikviduoti),

mingos. '
Visa tąktika ii\ veiklos 

minolcųĮija nukopijuota 
Lietuvos okupanto: ten
žuazinjai nacionalistai-a{gyve
nos, , reakcionieriai, liaudies 
priešai griauna komunistinę 
statybą, — čia ura 'patriotai, 
“drausmės saugotojai”, (ben
dradarbiavimo) trukdytojai 
griauna “tikrųjų patriotų'” gy
vosios leituvybės statybą; ten 
vienos komunistų partijos išs
tatyti atstovai į Aukščiausią 
Tarybą be konkurencijos “de
mokratiškai” išrenkami, . čia 
bičiulių "ir. akiratininkų koali
cijos atstovai taip pat be kon
kurencijos. “demokratiškai” iš 
renkami į konektikutinę LB Ta 
rybą; ten fizinės jėgos prievar r 
1a verčiamos teisėtos valstybių jorju 
vyriausybes■ ir ------- •» •
pavergiamos tautos, čia anar- »lituanistinių» ,kursų ruošėjų, 
chiniu būdu demokratiškai j programą kam nors “nereika- 
šaiinamps [■---•• . -
valdybos. — Ten komunizmas,: 
atmetęs Dievą ir jo įsakymus, 
yįsą savo valdymo sistemą grin 
džia melu. Pas mus vieni jau 
atvirai pasisakė numarinę Die 
vą ir su jo mirtimi taip pat ir 
jo įsakymus padarė nebegalio 
jaučiais, šią .atpalaidavimo 
mįntį įpiršo ir savo politinės 
koalicijos dalininkams bičiu
liams. Todėl čia ir vienuolinei 
lietuvių, spaudai atmetus aštun 
tąjį Dievo įsakymą — neme
luok, — melas tapo legalizuo
ta'bičiuliškosios koalicijos vei
klos priemone. — Kaškokiais 
^neaiškiais sumetimais prisiė
mę okiipantui Naudingos pro
pagandos misiją, visi jo talki
ninkai dėl tos įsipareigotosios 
misijos verčiau pasirinko kon 
fliktą su savo sąžine, vienuo
lynų prestižo pažeidimą ir juo 
dą dėmę Lietuvos ateities isto
rijai.

Vieno Jaunimo centro direk 
tariaus pabrinktosios misijos 
gynėjo tvirtinimu, negalį būti 
vietos komunistinei propagan
dai rūmuose, kurių sienas puo 
šia tautinės emblemos, o sode
lį laisvės paminklas. Bet šiuo 
atveju gynėjas susipainiojo ar 
gumentuose. Rodos, visi gerai 
žinb,. kad šv. Kazimiero baž
nyčioje Vilniuje, ant kurios 
bokštų tebestovi kryžiai — vi 
duje Įrengtas ateizmo* muzie
jus. Ant kitų bažnyčų, pavers 
tų įvairios paskirties sandė
liais, bokštų taip pat palikti 
krikščionybės simboliai —. kry 
žiai. —- Daug didesnis nusikal 
timas, kai po tautinių emble
mų priedanga norima paslėp 
ti su tomis emblemomis nesu
derinami dalykai. Iš tų pa
čių tautinėmis emblemomis pa 
puoštų rūmų pundais skleidžia 
mas po visą laisvąjį Vakarų 
pasaulį pagal okupanto direk
tyvas mūsų “didžiųjų spaudos 
vyrų” paruoštas jo paruošė- 
jams garbės nedarąs anonimi
nis pamfletinis šlamštas. Kad 
to pamfleto kilmės šaknys sie
kia okupanto veiklos būstines, 
aiškėja jau iš to, kad siunčia 
užuojautą nevidonų skriaudžia 
miems vienuoliams ir užgiria 
jų tvirtą laikyseną, kaip lygiai 
užgiria ir anuos sužalotus va
dovėlius.
Connecticut) LB spaudos ofi- 
ciopuose ir slapukų paminė
tuose padoriems žmonėms ap
šmeižti vietos yra iki valios, 6 
apšmeižtiesiems pasisakyti — 
nė vienos eilutės. Lygiai kaip 
ir okupuotoje Lietuvoje. (Žiūr. 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika” III t kun. A. Yliaus 
ir kun. Gelgotos padėtį) ė

Vaikų vežimą j pionierių sto 
vykią okupuoton Lietuvon'pra 
dėjo ciceriškiai okupanto tal
kininkai; praeitą vasarą jųjų 
darbą tęsti panūdo dvi bosto-

Gintaro Baliaus debiutante JOANA LORI BALV1ČIŪTĖ, Jono-ir. 
Joanos Balvich'ię dukra, Clarendon Hills, III., baigia Hinsdale South 
aukštesniąją mokyklą, kur yra aktyviai įsijungusi ispanę kalbos, fut
bolo ir A.F.S. kfubouse. Nors 'motina yra anglę kilmė*, Joaną yra 
susidomėjusi lietuviškom tradicijom, nori susipažinti su lietuviška 
veikla bei sutikti lietuvię jaunimu* r*Mėgsta rašyti, yalgię gamybą, 
knygas. Ruošiasi tęsti tolimesnes studijas. Gintaro balius įvyks .bir
želio 19 d. Conrad' Hilton' Kotelyje.

"Labdaros” dr-jos valdybos pranešimas
Mieloj ir Midi “Labdaros” 
Draugijos Nariai, Rėmėjai, 
Talkininkai! ;;
. 1976 metais Draugija tęsė sa
vo veiklą, siekdama draugijos 
įstatuose numatytų tikslų pagal 
draugijos narių susirinkimuose 
nustatytus veiklos planus. Drau
gijos valdyba ypač rūpinosi pa
remti moksleiviją tiek V. Vo
kietijoje, tiek Lenkijoje. Dau
giausia rėmėme Vasario,16 gim- juos platinti čia. -Fondas mums 
nazijos ir Punsko. Licėjaus mo- jąu išsiuntė-partiją 500 atviru- v • • a v • ' v v < 1 "1 - • 1

tas «Bad Godesberge subuvimas 
davė netoli DM 900 pelho. Kas
met “Labdaros” Draugiją pare
mia Kuri. Seri. Dr." P. Dagio 
Brooklynė suorganizuotas rė
mėjų ir narių būrelis. Geri san
tykiai su Vidurio Jaunimo Fon
dų Chicago j e.

■Fondas, tarpkit, platina mūsų 
menininkų pieštus atvirukus. 
“Labdaros” valdyba pasisiūlė

mą. širdingai kviečiame tame 
subuvime skaitlingai dalyvauti. 
Programa bus paskelbta vėliau. 
Tikimės malonaus susitikimo ir 
gražaus pabendravimo.

Dėkojame visiems “Labda
ros” draugijos nariams ir talki
ninkams.

“Labdaros” draugijos 
valdyba

Labdaros” adresas: J. Glem- 
ža, Conventrain 33, 7260 Calw- 
Hirsau Banko sąskaita: “Lab- 
da”, 
gart 
BLZ

šiai Perdaug svo. io daugeliui 
žmonių sukelia krmjospūdį 
arba kitokios rūšies kardiovas 
kuliu: ines (širdies) .ligas.

Kitas reikalas tureli galvoje, 
lai kontroliuoti druską valgy
je, kurios persūdyniai didina.- 
kraujo spaudimą arba kitas X 
kraujo apytakos negeroves. ‘

Prie apetito ir svorio kont
rolės daug padeda mankšta. 
Kraujo spaudimas paprastai 
sumažinamas reguliaria ir pa
kankama kūno mankšta. įro--.v 
dymai daugėja, kad tikslia me 
diciniška tvarka ne tik gali
ma numažinti ir kontroliuoti 
kraujospūdį, (bet ir ^vengti

> arba sumažinti jo efektus, kaip
Didžiaus'as mūsų priešas 

aukštas kraujo spaudimas
Blue Cross-Blue Shield ge-Į smūgis ar širdies ataka. J. Pr. 

gūžės 26 d. spaudai išsiuntinė-, _________
tame rašinyje “Toward Bet-i 
ter Lifestyle” primena, kad 
Gegužės mėhuo esąs pavadin
tas Nacionaliu (visos Ameri-
kos) Aukšto Kraujo Spaudinio maas Abdul Khaalis ir vienuo- 
Mėnesiu, ir pabrėžia kad juopjka jg jo Hannafi Moslemų pa 
aukšlgsnis kraujo spaudimas, Į sekėjų teismas prasidėjo antra- 
tuo didesnis rizikas asmens į dienį teismo salėje, kuri buvo 
sveikatai ir amžiaus vilčiai.

Ką individas gali daryti kad 
sumažinus savo kraujo spaudi 
mą geresnės sveikatos labui?

Atsakyme rašoma:
♦ • *

“Hypertensija” yra kliniki
nė diagnozė, kurią padaro as
mens gydytojas. Į tai ieina ir 
visa eilė kitokių dalykų, kaip 
širdies ligos, inkstų veikimas 
ir kraujo indelių padėtis. Kont 
reversija ar “hyertensįja” eg
zistuoja nereikalinga. Svarbus 
faktas yra kad juo aukštesnis 
spaudimas, juo blogesnė prog 
nozė. Bet koks kraujo spaudi
mo parodymas, net skaitomas 
žemu ar normaliu, atitinka 
tam tikrą mirtingumo ratą.

Kai kas pasako, “Tik tuomet 
’mano kraujo spaudimas paky-

kinius. Abejose mokyklose dau- ku, kurie kainuoja 60 pfg. su'ja, kuomet daktaras pradeda
guma dalykų dėstoma lietuvių 
kalba. Į Punską licėjų ateina 
mokiniai iš tos apylinkės smul
kiu žemavaldžiu šeimų. “Lab- 

vykdomą pragaištingą planą,!daros” draugijos remia moks-, 
ji leiviją pagal gaunamas reko- 
■ mendacijas. Remiami taip pat 

studentai. Į Lenkiją galima 
siųsti ir vartotus drabužius, ir p 
ten''tokios shmtos laba! verti-1| 
narnos. Rėmėjai dažnai siun- j 

siuntas tiesiog pagal “Labdaros” ' 
duotus adresus, tiek iš Vokieti- | 
jos, tiek1 iš Anglijos, JAV ir Ka- < 
nados. Iš Hirsan praeitais mė- ' 
tais išėjo 19 siuntų, ir visos jos | 
paniekė adresatus. |

Turime ‘ pastebėti, kad Seinų- 
Punsko sritys nuo senos senovės I 
apgyventos lietuvių (dzūkų), į 
bet po paskutiniųjų dviejų karų 
lietuvtių 'kalbos teritorija pra- ’ 
dėjo siaurėti. Dabar vietos lie- | 
tuviai daro daug pastagų lietu- . 
vių kalbai išlaikyti. !

-“Labdaros” draugijos paja- į 
mos praeitais metais buvo pa- . 
tenkinamos. Turėjome stambų ’ 
rėmėją su DM 1,000 ir suruoš- l

vokais. Kviečiame užsisakyti. | m.atuoti» - jei nerimas ar bai
ls baigusiųjų aukštuosius į mė dėl daktaro sukelia kraujo 

mokslus ir. specialias mokyklas| spaudimą, tai gali sukelti ir 
sulaukiame labai gražių pade- lempos užgesimas

atnaujinta ir sustiprintas sau
gumas dar 1974 metų teismui, 
kuriame penki asmenys buvo 
kaltinami nužudę septynis Kha 
alls šeimos narius. Dabar pra
sidedantis teismas prasidėjo iš a 

žmogžudystės, įvykusios pra
ėjusį kovo mėnesį, kaį buvo 
užimti AVashingtone trys na
mai, užmuštas vienas reporte
ris ir 149 asmenys buvo paim
ti Įkaitais ir išlaikyti tris die^ 
nas apsiausties stovyje.

Kaip jau buvo rašyta, vienas 
iš likusiųjų' Khaalis per kovo 
9-11 dienų apsiausties stovį 
reikalavo perduoti jam iš ka
lėjimo visus 5 nuteistuosius sep
tynių jo šeimos į narių žudikus, 
kuriuos jis pats norėjo “tinka
mai” nubausti.

• Yra apie 800,000 Įvairių, 
vabzdžių, iš jų tik 235 nuodingi 
arba pavojingi. Visi vabzdžiai 

ar kavos’miega atvertomis akimis.

“Atmintinės” gavėjas būtų ta
pęs okupanto biaurų užmačių 
talkininku.

“Atmintinės” iškilimas į pa
viršių kai kam atvėrė akis, kai 
kam sumaišė planus, “tarybiš 
kai” nusiteikusius labai užrūs 
tino, ši “Atmintinė” padėjo iš 
ryškinti kai kurių mūsų politi
nių veiksnių sąstate slypėjusį 
tikrąjį veidą. Iš tikrųjų juk 
kai kurių mūsų politinių veiks 
nių tikroji ir pirmoji pareiga 
buvo daug ankščiau susekti ir 
viešumon iškelti po lituanisti
nių kursų priedanga aną pro
pagandistų mpkyklą, skirtą iš 
pagrindų sužlugdyti Lietuvos 
laisvinimo darbą. To ' darbo 
žlugdymo ir paralyžavimo duo 
menys jau .ima iškilti į- pavir
šių, kai į veiksnių sąstatą atė
ję į^įpilietina anų kursų ab
solventai, tiltų statytojai ir 
įvairūs jų talkininkai. Visi šie 
pajėgiaisiais save vadinantie
ji ią kai kurie politinio darbo 
veteranai ima persiorientuoti 
ir pasisakyti už tiltų statymą 
Ar ne kurioziška, kad jau visa 
eilė “pajėgiųjų” Lietuvos lais
vinimo veiksliuose esančiųjų 
narių bekompromisiniai pasi
sako už. marksizmo-leninizmo 
kursus, kuriuose ruošiami bū 
simieji tų laisvinimo veiksnių 
sulikviduotojai. Ar tai nėra 
pragaištingo pasimetimo pir
mieji reiškiniai? — Kaip bū
dingas ir save kompromituo
jantis to pasimetimo pavyzdys:

tuanistiniuose” kursuose skie
pijamą komunistinį indoktri- 
naciją ir. nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo suniekinimą.

Maironis kadaise parašė Mas 
kvos parsidavėliui Čičinskui 
išryškinti stiprią ir taiklią ba
ladę. Taip kitų ten yra žodžiai; 
Tavo darbus ir kelius, 
Taip skriaudingus, atkaklius, 
Ant svarstyklių jau pasvėrė 
Dievo teisė amžina 
V atrado, kad gana 
žemė ašarų prigėrė!...jmiu<> tu pabuiicuutu ~

yra vėliausioji VLKIo išleistai Apgailestaudami turime pri 
ELTos informacija. — Tik du'pažinti, kad mūsų laikais daug 
jaunosios kartos VLIKo atsto naujų Čičinskų pridygo, o mū- 
vai — inž. Algis Sperauskas ir sų Tėvynė ne tik ašarų, bet Ir 
Regina Žymantaitė — drąsiai kraujo begales prigeri. Bet 
ir atvirai spaudoje iškėlė Vii-j naujiesiems Čičinskam* ir to 
niaus Kapauko unlvaraiteta “lizdan negana!

Taupykite dabar
pas mus

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
-sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Pas mus taupomi jūsų pinigai at- B 
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa- i 
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų > 
užsimojimus. Antra, jie padeda su- S 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti. £

, Taupykite dabar. #
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- > 

šio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
nėšio pirmos dienos. r X

Išduodami Certifikatai, kurie ne
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Įsteigta 1923 metais. Td. 421-3070 }
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Netapkime okupanto talkininkais
Mokytojas J. Serapinas paruošė nepaprastai įdomią 

ir naudingą studiją apie okupanto pastangas įkinkyti i 
talką iš pavergtos Lietuvos išbėgusius lietuvius. Kad jis 
įvairiais būdais bando tiems patiems tikslams įkinkyti 
Lietuvoje likusius mūsų tautiečius, netenka, stebėtis. Ten 
jam daug lengviau. Jis gali vartoti visas priemones. Pra
džioje jis naudoja baimę, vėliau pritaiko badą, o dar vė-. 
liau stengiasi piktus savo tikslus aprėdyti “teisingiausia 
sistema”, “darbininkų valdžia”, “proletariato diktatūra”, 
“dideliais kultūriniais pasiekimais”, “ekonominiu gerbū
viu” ir kitais tuščiais papuošalais. *

Nežiūrint visų pastangų ir išmoningų priemonių, 
Lietuvoje likusieji mūsų tautiečiai atkakliausiai okupan
tui .priešinasi. Jie aiškiai supranta jo tikslus, jie savo aki
mis mato iš Lietuvos vežamą derlių ir darbo-žmonių už
dirbtas gėrybes; jie savo protu mato, kaip rusai “moks
lininkai” stengiasi nusmukdyti lietuvišką kultūrą prie 
rusiškojo lygio. Jie kalba apie šimtus tūkstančių laikraš- 

. čių ir knygų tiražą, bet jie niekad neužsimeną apie sustab
dytus ir uždarytus lietuvių dienraščius, apie Sibiran iš
varytus redaktorius, apie kolchozan išvarytus inteligen-’ 
tus, kurie matė okupanto darbus ir turėjo drąsos ne tik 
saviems tautiečiams, bet dažnai ir. okupantui tėkšti į akis 

piktą jų. darbą. - 1
Į visus kitus kraštus okupantas leidžia nuvykusiems 

turistams -praleisti bent dešimt dienų, tuo tarpu Lietuvon 
nuvažiavusieji mūsų broliai ir seserys gali praleisti tiktai 
penkias dienas. Jiems neleidžiama -rfuvažiūbti į kaimą ir 
sėvo akimis pamatyti “aukštą kultūrą” ir “didelį gerbū
vį”, bef iš buvusių kaimų atvežami lietuviai į Vilnių, kad 
“Gintaro” klėtkutėjė galėtų pamatyti iš Amerikos atva
žiavusį turistą. Taip okupantas elgiasi todėl, kad lietu
viai sako teisybę. Pačioje Lietuvoje mūsų tautiečiai sako 
teisybę. Sako ją ir iš pavergtos Lietuvos grįžusieji turis
tai. Kol jie to rusiško išnaudojimo nemato, tai negali apie 
jį ir pasakoti. 'Jie gali priminti tiktai Vilniun atvežtųjų 
širdies skausmus. Ne vienas turistas galėjo pasakyti, kad' 
nuvažiavęs į Vilnių jis turėjo progos gerai išsiverkti... 
Jis net neturėjęs galimybės su savo artimaisiais nuošir
džiai išsikalbėti. .

Mokytojas Serapinas, visą tremties metą labai ati
džiai sekęs okupanto daromą žalą kraštui ir ten likusiai

W. R. Hearst šią apylinkę nu 
pirko iš valdžios 240,000 akrų 
po 50 centų akrą ir tęsėsi 50 
mylių link Sah Luis Obispo ir 
Mohterev counties. Statvba ant 
kalno buvo pradėta planuoti 
1919 metais. Daugiausia plana
vo jis pats, bet jaim padėjo Miss 
Julia Morgan, Berkeley archi
tect, baigusi mokslus Paryžiuj, 
School of Beaux’Arts. Buvo iš 
anksto viskas suplanuota, ten 
vra 46 kambariai. Vanduo at
vestas vamzdžiais Iš. natūralių 
šaltinių už 5-ių mylių. Juodže
mis taip pat -buvo atvežtas me
džiams ir gėlių darželiams ap
sodinti.

Y’ra daug įvairių marmurinių 
statulų. Čia yra dar plaukioji
mo baseinas, vienas laukę 345,- 
000 gal. vandens. Neptūne Pool _ 
ir antras, Roman Pool, 200,000 ravau, iš kur/važiuoja. Ji man

Vyfėšniuo'sius okupantas mbkejb paveikti keliom 
mirtingom idėjom, o jaunimą bando .patraukti vvadina
mais “lituanistikos kursais? Iki šio meto vyresnieji vie
ningai dirbo gimtinio krašto laisvei, pavergtos 'Lietuvos 
teisėms ginti, Šiandien bandoma ta. laisvojo lietuvių vie
nybė net ir pačiais pagrindais' klausimais ;šūskaldytL 
Jeigu, ne visai suskaldyti,, tai bent sukelti abejonių.

Daug gudresnis okupanto planas jaunimui vilioti. 
Okupantas, siųsdamas užsienin savo agentus^, pradeda 
diegti mintį, kad jauni lietuviai -Amerikoje, Australijoje 
ar Kanadoje neturi progos lietūvfskai pratriokti. Jėigtr 
jie vieną kitą dalyką ir pranjbkšta, tai gŽtešiiit) kalbos, 
pažiniino jie čia negali gauti, nėš Amerikoje, girdi, nesą 
•lietuvių kalbos specialistų, kurie .galėtų jau'-praprususius- 
jatmūs vyrus ir moteris geriau pamokyti. ’Liūdniaūsia, 
kad panašiai galvoja ne paprasti jaunų žihbnių tėviii,’ 
bet tokioms mintims užsikrečia ir kaikurie aukštesnių 
mokyklų dėstytojai.

tautos daliai, paruošė nepaprastai įdomią studiją apie die užmiršta, kad iš Lietiivbs ‘pabėgo 'p^tys -geriau- 
okupanto planus, jo ištiestus tinklus ir ląisvėn pateku-’sieįįi fnūsų kalbos žinovai. Pirmosios okupacijos^ metu 
sias museles, krintančias į tuos tinklus. Savo studiją jis 'jiems teko arčiau pažinti įsibrovėlius, jie pajuto, kur su- 
pavadino “Savanoriška talka Lietuvos pavergėjui ir tau ka patys aukščiausieji “mokslininkai”, ką jie bando 
tos pražūčiai”. Ji spausdinama antrame ir trečiame šios įdiegti “aukštesnėm” sampratom ir kuriems kiekvienam 
dienos Naujienų puslapiuose. Spausdiname viename nu- mokytam žmogui reikalingi specialūs, jokia logika ne- 
meryje, kad kiekvienas skaitytojas galėtų visą ją turėti paremti kursai Nedaug lituanistų Lietuvi turėjo, bet 
vienoje vietoje ir ne tik kartą atidžiai paskaityti, bet patys geriausieji išvažiavo į užsienius. Laimei, jie pate- 
kiekviena reikalinga proga prie jos grįžti ir dar kartą ko į Ameriką, viedi jdu mirė, bėt geroka jų dalis dar 
paskaityti. ’gyva. jų buvo Lietuvoje likusių lituanistų mo-

Atidus lietuviško gyvenimo stebėtojas, pastabus kytojais. būriam galtri Važiuoti į pavergtą Lietuvą ir gi- 
lėkščių mokytojų lengvo nuklydimo šunkeliais.ir kruopš linti Iftuatfistikos žinias pas buvusius mokinius, kada' 
tus gyvenimo faktų nustatinėtojas padafė visiems lais- čia Amerikoje galima ftas žinias dar giliau pagilinti pas1 
vipms liptiivinms riiHpli na t urna vi m a Ji* ntinvli Iru in rhnlrv+Aiiift hrnfpcA'Hnc mnlrdn laincninc HiViAėiric 4?>lr.'viems lietuviams didelį patarnavimą. Jis nurodė, kaip rtiokytoįuš, profesorius, mokslo laipsnius turinčius dak- 
priešo nepažįstantieji mūsų tautiečiai, dažnai nenore- tarus? ■
darni ir visai nesirengdami jam padėti, 'tampa okupantodarni ir visai nesirengdami jam padėti, tampa okupante) Be vadinamo lietuvių kalbos “žinių pfiriirtio” Vil-į^^ 
talkininkais, padedančiais jam traukti gerąją mūsų tau- niaus kursuose, ten nuvažiavusiems jaunuoliams bando- Į 
tą pražūtin Savo studijos pradžioje mokytojkš Serapii- ma įdiegti j galvą pačios pavojingiausios sovietų imperi-1
nas trumpai pastebi okupanto naikinamas materialines jos mintys. Rusams Yūpi pavergti visą pasaulį. Jie na- Į ijjgS^ 
ir dvasines pavergto krašto vertybes, pagrindinius oku- tys nepajėgia sau duonos pasigaminti i> blpsifengti. j | 
panto tikslus jis š.itaip nusako: • ' Jiems reikalingi talkininkai-pasauliui pšvei^fti. §fas pa-J

“Šį prgaistingą darbą okupantas atkakliai vyk- saulfb rrfirttis jie papuošia ^eninizmo’r, bM^blr jau ir:Į 
do ne pats vienas Jis ruošia prievartinius bei patai- “sotfietinio demokratizmo” mintimis ir bfcfido jteūnus 
kunus talkininkus iš pavergtosios tautos žmonių tar lietuviuku? Įtr^k’trf^f J^s^lTrd^av^rgimb^dkrbą. Pfe- j 
po, o ’msVhjame Vakarų pasaulyje — >!iš savanorių. kfeMš^kittže mokytojo Serapino. Negriaukffoe laisvės ! 
Tai klastingas pavergtai tautai savomis rankomis atnešto gerbūvio. Nestokime į. tklką tiems- iiuo kurių1 ‘ 
susinaikinti ^okupanto sugalvotas planas.” (Žiūrėki- mūsų tėvai turėjo bėgti. • '■
te 2-rą N. puslapį) TTiufday, June 2, 1977

i čiančias bangas. Kaip tyčia, 
jau naikvbjom anti^ kartą

< prie j&ros ir ris pasitaiko Šal
tos dienos, turbūt nelabasis 
apsėdo. Važiavau ^O0d įnyHų, 
galvddhinhs jūroje ph^lrrrati-

Chicagą nė kojų nesutapus.
Miestelyje, apžiūrėjome su

venyrų krautuves, viena buvo 
tikrai įdomi, ten pat buvo ir 
dirbtuvė parodymui kaip dir
bama. Buvo išdirbama iš, šak
nų staliukai, kėdės foteliai 
laikrodžių rėmai, paveikslai ir

Nemoka mokesčiu
Sparčiai turtėjant!

prieš kTek metų savo ^Šu^frtff- 
Jhno bažnyčios <Un2fiČi&i6n 
Church) vdiklą perkėlęs Jį JAV, 
kur už bažnyčias mokesčiu be
moka, smarkiai praturtėjo me
džiaginiai, bet turtams didėjant 
sunkiai bėra įmatoma Imij'a, ti
rianti bažnytini nuo pasaulinio.

-Ketvirtadienį, kovo 24 d;, ; ”2. _' 2
9:15 v. r. išvykome baigti ke- kesčių įstaiga, kuri atsisakė pa- 
lionės užsibrėžtą tikslą. Ka- iiaryti žimtj nubraukti ifiokės- 

■ dangi jau nebetoli buvo įrčrfernnb pastatų, ktfriūcis Moon 
* San Francisco, tad iš ryto v ė-'tūri New Yorkė. Miesto mokes-

nau j ų bėdų su New York o mo-

čius nuo pastatų, kuriuos

leisti hub mokesčių uz Mooh ne-
judomąjį turtą, kadangi jo gru-

* f > _ _ y, < ~

• liąu išvažiavom. Buvo likę dar 
j 124) mylių.

Kiek pavažiavus, privažia 
voru pajūryj'e, Happy Village 
Garden, tai buvo 85 mėtų pa
nelės dviejų milijonų vertės 
rezidencija.

Čia buvo milijonierių apylin
kė. Dar kiek pavažiavus pri
važiavom Carmel Gatė. Čia į- 
važiavom į milijonierių atski
rą valstybę — 17 — Mile Dri
ve, Del Monte Forest, Pebble 
Beach, Ca.

įvažiavus pro vartus prie 
būdelės pasitiko sargas, davė 
informacijų žemėlapį ‘ir leido 
toliau važiuoti.

Čia kėlias aplinkui apvaži- 
nėti, pamatyti "šią Apylinkę

. Moono bažnyčios namai New 
Yorke yra viepas viešbutis New 
York Hotel, kuriame gyvena ke
li tos bažnyčios nariai, ir Man-

(Tęsinys) >

gal. viduj. Ant Roman.Pool sto
go buvo įtaisyta teniso aikštė, 
šio baseino dugnas yra išgrįs
tas mažom plytelėm vieno in- 
čio didumo ir^darbas truko tris 
metus.
Yra kino salė, posėdžių salė 40 

žmonių, du knygynai, bilijardas, 
muziejus, ųiieganneji, na žino
ma ir šiaip įvairūs salionai. Sa
lių ir teatrų pastatas sū dviems 
bokštais, kaip bažnyšia atrodo

dangi apylinkė kaip pušų 
miškas su pievomis,. tad Tha- 
čiau Jjesiganančiasstirnas. Yra 
golfo laukai, o klubas turi 200 
narių, kiekvienas narys me
tams užsimoka po S20.000. Yra 
net -pievų, kamuolį žaidžian
čių jojant dvietoš partneriams

žiuoj ant autobusu į muziejų 
prieš kalną netikėtai užsimezgė 
kalba su ponia, sėdėjusia šalia 
manęs. Ir paskiau, lankant mu-_ 
ziejų, palaikėm draugystę.

Važiuojant autobuse nuo kal
no iš muziejaus, vėl sėdėjome.- 
kartu- ir kalbėjomės. Ponia bu- 
vo-garia simpatiška ir aš pasitei-.

atsakė; kad iš Oregon, keliauja 
pati viena savo mašina, ji yra 
ispanų kilmės Teresa Buiz ir iš
siėmusi, blanknotą užrašė man 
savo adresą. Aš daviau jai savo 
adresą ir pakviečiau apsilanky
ti, jei kada bus Chicagoje, o ji 
tuo pačiu pakvietė ir mane ap
silankyti. Bet čia pat baigėsi 
mūsų7 kelionė ir reikėjo skirtis 
kiekvienam savo keliais.’

Ši William Randolph Hearst 
vietovė muziejus-dabar vadina
ma Hearst San Simeon Statė 
Historical Monument. Dabar 
kiek pavažiavus, sustojome į 
restoraną papietauti vienai va
landai. Pasistiprinę vėl leidomės 
į tolimesnę kelionę, priartėda
mi prie jūros arba vėl vingiais 
pakildami į kalnus. Apie 100 
mylių nuo San Frančisco pfi- 
važiavome raudonmedžio mišką 
Big Lodge Sur. ' J 

*•- Čia :į>rie upelio, buvo’ šuyė-; 
nyru krautuvė, didžiuliai Tąu- 
dotirrtėdžiai panašūs į eglės. 
Ten truputi pavaikščiėųęs ’prie1 
upelio, rad'aų.lSri-štoras egles 
sū išdegusiu riduriu. Beva
žiuojant kartais palynodavo'fuo 
mėt kalnuoti miškai paskęs
davo rūke kaip dūmuose. 
Bendrai, nuo Los .Angeles iki 
San Francisco ypatingai ar
čiau San Francisco, yra daug 
žalumos ir kalnai apaugę miš 
kais. '
. Taip besižvalgydami' priva
žiavome Carmel Bay miestelį 
pajūryje, paskendusį- dideliuo
se medžuose, čia ir nakvojo 
me,La Playa Kotelyje.- Tą die-.ltelio. Dras būVo Š&ltokas, 'vė- 
"hą buvo šalta, o į -pavakarę juntas'su ’liefUirii. TMp 'Sfrodb,i 
pradėjo pūsti stiprus vėjas ir kad pavašžrrlo toto pėrtnžtinds 
buvo reikalingas paltas. Nors (panašios į 'čikhSgcfs.
jūra buvo už dviejų blokų, bet j Dar Įdėk įjavažiavę -
maudytis vėl nebuvo progos, žiavome Santa Čitos kalnus 'iriKvaCTI 
nuėjau tik pažiūrėti į šniokš- miestelis šu 35.000 gyv., ^tpy-

bartinįai inėtiniaii tiJk'es&ii 
nuoabiejųįrakt#tų yra 5897,400.

■Atsakymas nuo tų mokesčių 
atleisti komisijos anksčiau bu
vo niubalsuotas -4 prieš 3, kad 
Unif akcijos bažnyčia perdaug 
yra užimta politiniais motyvais 
ir veikla.

niišija balandžio 13 dietią ratmė-

tautinių; ■ibokfesčių ,po $228,670.
- " •’ * ; Pi/ ' -
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- -Nogėjo nuversti Italijos

ROMA.
Fordas, aktorius Crosby irktk. \ u asmenys pirmauleiĘ rtomoje .

kaip paukščiai Vėl Sskreūda.^mybo's’hd\tokatųh^ pblicijki 
Už peteliškės užmušlpiąyrabau į’sttftrlpiifti ' Vvksftiigfep-
džiama 8500 -pabauda. Bė -to šfniokišimų.sribfit. ; į rV
čia nėra likerių krautuvės, ‘nė ~ --AcxfA xrwr 4 ?/i-:

mieštas, įkurtas fspaiių 185$. _
metais, gyv. turi ŠS.'OOO. Šioje5 l. . . •
apylinkėje yra^ejbjūnitfš W jf(
dinkos. ši kelionė !buVb extra *1 buliui , tįS-s?
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DR. IL G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ -'GOS 
GINSKOtdOUit CHIRURGUA 

6449 5a, 0vl«»ki fid. (Cr*wf*rd 
Mid.cal Byildfrgi. TM. LU 5-M* 

ligoniu* p«Kal sui.tariiną. 
i«i neatsiliepia, skambinti 374-8001

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tetof. 695-0533 
Po* Vail.y Medical Cantor 

86C SUMMIT STREET - 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OIL PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Med.cinos direktorius

1938 S. Manheim Rdw Westchester, iii
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis r 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 562 2727 arba 562-2728

Rex.: GI 8-0873

DZt W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2470
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TĖL'. — BE 3-5893

d;l a. b. gle veckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
> 489-4441; 561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vaL

didelis skaičius, kurie (tikėjo,

Uu

"Viešpeties ranka buvo su jais ir 
gręžėsi j Viešpatį.

Ap. Darb. 11:21.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto
yra tarsi Viešpaties pirštas.

Kaunas,

pieną šokoladą w varškę sunau-

sava.1-

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

AAKtAe . t rirątįfį1 
***** *wftfr** •*•***

grietinę, šaltą padažą (dips) ir
sūrį sunaudoti laike 2
čių. Iki 5 savaičių laikosi cėdar j Gary, Ind.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
♦ Pankulm amę dešimtmety- sumaišant sai erų .stiebeliu 

e .line r ik oje kačių ir šunų mai panullotų sunka ir užkandant 
a1w produkcija patrigubėjo. Da-’ numinu salieru.
dar pagaminama šunims mal- j Pasaulinėje mityboje bul- 
sto už 2 bilijonus dolerių per vės užima l iną vielą, o bana- 
inetus, o katėms už $990 miH- Inai antrą. Kai kuriuos Pietų A- 
jonų. Tiems produktams gar-, merikos kraštus vadina Bana; peratūroje. Betgi atsargumo dė-' Paskaitą skaitys jaunosios 

kartos bebaigęs uiirveršįtętą 
(lentas Viktoras Sidabras

OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

ral pagal susitarimą. Uždp’—*- *reč

PR.LEONl0 CEIBUTIS
• —'rvv, pastes ir

PROSTATOS CHIRURGIJA
X556 WEST 63rd STREET

Vai. antrad/ nuo 1—po pietą, 
Eetvirtad. nuo 5^-7 vai. vak.

telėL: 776^2880
thujas rei telfeF.: 448-5545 "

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtu vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Visi lifto, k*d mirti* yra teun h paliečia kiekvieną. Bet kur yri mi 
ru*.~|i? Į ♦< klausimi atsako knygute •'Viltis po mirties", kuri# gausit* 
'temokamai. Rašykite:

F. ZAVIST 5715 WEST 6hth STREET, CHICAGO, ILL. 6062$
ŠV. RATTO TYRINĖTOJA*

sinti ir propaguoti išleidžiama bų respublikomis, u Austl-alijos liai palartina "pasukas.
$12ū milijonai. Katėms ir šu- (provinciją Queensland Hiri an- *__ _
nims ma sto parduodama dau- trąjį pavadinimą— Bąpaualaud. <^iaį 5 Munster, Iirdiaim.
giau,negu java nių ir kūdikiams Bet ne ten yra bananų tėvynė, 
maišto, taip pat šešis kartus žinoma, kau Aifekšandraš bidy- 
daugiau, negii mitų. Pet Food 
Institutas apskaičiavo, kad šu- : 
nų ir kačių nedaug tepadaugė- 1 
jo, bet žmonės, pradėjo mėgti 
didesnius šunis. Apskritai, dėl 
geresnio produktų skonio, įna
mių apetitai yra žymiai page? 
rėję ir tai sudaro sąlygas gere
sniam bizniui. Rinkoje pasiro
dė naujas produktas perdaug 
riebiems šunims. Jis vadinasi 
Fit & Trim.

♦ Pasukos atsirado kartu su 
sviestu prieš 5,000 metų. Ame
rikos kolonistai mėgo pasukas 
ir sviesto gamintojai. patys jas 
sunaudodavo. Todėl apie i860 
m. prądėta gaminti dirbtinės 
pašukos rinkai. Natūralių pasu
kų atsirado daugiau po 1920 m., 
kai visame krašte atsirado 'pie
ninės ir pieno nugriebimb punk 
tai. Bet tos pasukos buvo nau
dojamos dirbtinių pasukų ga
mybai. 1940 m. pradėta gamin
ti išsukų mflteliai, vartojami j gykinie bananus, bet nemėtyki-1 jaunieji .siekda^per ta pasibu- | 
kepyklose, kepimo preparatui me žievių, kad kas nors užlipęs čiuoti> steI1graįfiš nenuveršti I.... ........ ..
še ir saldainių d rbtuvese. Pasu- Įnnt jų nepaslystų ir nesusižėis- tds virtTnės> Prancūzu kėliau- 05% arba 150.000 amerikiečių! 
kos valgomos su karštomis bul- tų^. ; jantfe kėpėihfe išrado dabartinį 18 mėnesiu studija1 nustatė,!
vėmis bei daržovėmis ir užkan-] * Pieno ir kiti skysto pąyt vestUvinį ' sulipdvdamas ji. I kad geriamame vandenvje ras-j 

karš^ ..^Jo PĮ^uktaUfeifaŠoma^įig mažeshių gabalų. 1 ta 22 organiniai junginiai, ži
nomi arba Įtariami kaip vežtoj 
sukėlimo agentai, bet žmonėse,! 
kiek patirta, vėžį gali sukelti 
tik vinyl chloride.

“Kietas vanduo rodo- mažiau 
Širdies ligų, kraujo spaudimo 
ii smūgių. Kietas vanduo turi

VA ^7 hl. prieš Kristų užėmė 
Indiją ir ten rado karalių bei į 
skurdžių mėgstamą bananą, Į 
kuriuos vietiniai vadino pala 
vardu. Aleksandras E>. juos vūl- I 
gė su pienu arba ’ su medum.. I 
Arabų pirkliai atvežė bananų I 
plencus iš Indijos į Afriką, kur I 
jie gavo dabartinį banalių vari | 
dą. Iš čia portugalų jūreiviai at
vežė į Kanarių salas,. Vienas mi 
sionieriiis bananų šaknis atve
žė 1516 m. į San Domingo. Be
matant bananai išplito aptinki-! 
niuose kraštuose ir Karibų “ jū- 
roš salose. 1870 m. Cape Cod 
jūreivis pradėjo bananų plėn- 
cuš vežioti į Ameriką ir jais bū 

_vo apsodintos kalnų pašlaitės 
visame pietiniame'krašto rajo
ne. Kai atsirado vagonai ir lai
vai Sū įferigtbmis šaldymo sts-

suris. ‘
Washington Valstija išau- i 

gina daugiausia obuolių, apie 
20—35 milijonus bušelių. Bu
šelis obuolių sveria apie 48 
svarus. Patartina vasaros metu 
vartoti daugiau vaisių ir daržo
vių. Pjaustyti trtiuoliai tinka 
prie morkų, kopūstų ir kitokių 
[daržovių mišrainėse. Nežiūrint 
obuolių populiarumo ir propa
gavimo, Amerikoje daugiausia 
suvalgoma bananų.

♦ Vieną iš gražiausių mėne
sių —.birželį rusai pavertė pa- 

Įbaltiėčių naikinimo ir trėmimų 
Imėnesiu.’ Amerikiečiams birže
lis yra vedybų mėnuo. Tarpe į- 

I vairių tradicijų yra vestuvinio 
įtbrtb dalinimas. Vestuvinį tortą" 
1 naudojo senovės romėnai, o jo

Mininės programos dalį at
liks studentė Liuda Ruzgahė iš 

Matomai kviečiame 
visus apylinkių lietuvius gau
siai dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime. Apylinkės valdyba

VANDUO GERESNIS 
BŪTŲ SVEIKESNIS

WASHINGTONAS. — 
nas mokslinis raportas paskel
bė, kad JAV-bcse mirimai šir
dies r kt. artimomis ligomis 
sumažėtų kasmet po 15 nuo
šimčių, jei būtų pagerintas : 
geriamasis vanduo. Aplinkos 
apsaugos įstaigos patvarkyrhū 
pravesti tyrimai parodę, kad 
tam geriamame vandenyje tu-į 
rėtų būti tikslus kiekis neorga' 

kompo-

mirimų
Huo su

ninių ir mineralinių 
nentų,

. . _ . . :. • Įuauuvjv v jv. i Is, apie 2 milijonus
tėirtomis-, skanus ir maistirigi laikė palaimos ženk-' Jungtinėse Valstybėse

Salėj° pasiekti t°li’|Įu 15-hiiė' šimtmetyje sukrau- širdimi susie’tų ligų miršta di-Į 
įmausiąs pasaulio vietas. Val-Į^'^ Y;rfjnę tortų antstato ir I dosnioji dalis, rašoma rapor-į 

j ie. Geras geriamas vanduo ] 
stengiantis nenuveršti * kasmet apsaugotų nuo mirties . ->» — v , . l T a — n rtzvrv -- vr' i 1

18 mėnesių studija ‘ ntistatė,

Laidotuvių Direktoriai

SENIAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO įST AIGA

So, HERMITAGE AVENUE
TėL: Y Ards 7-1741-1742

dienomis bandykite alsigaivin- sai1G dienų, jei jrrk laikomi neBaįtoš’ jauhbsibms suknios i- 
Ustiklme ruzavų pasukų, jas šiltesnėje kaip 40 laipsnių tem-| ėjo madon 19lme šinitmetyjė 

|;r reiškė nekaltybę. Jas puošda
vo mėlynais kaspinais, reiškian 
šiais meilę. Dabar vedybinę 
suknią, atstoja tautinis kostiu
mas arba geriausiai bei labiau
siai mėgstama suknelė.

M. Miškinytė

NEPRiKt WŠHmA LIETUVA’ naujam skaitycojui 
tik S5.£hį metams? 

_■ , -- 'V .•

^Reguliari prenumerata. — $10.00)
La Salle, PQ.. Montreal 690,

(Pavardė ir vardas)

Adresas)

SUSIRINKIMU

V

10 Metu Mirties Sukaktis

Til. WA 5-8043

'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas 2652 WEST 5$fh STREET 
TeL PR .S-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4. ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet - ir kitu laiku

L ORTHOPEDAS-PROJ EZISJAS
Aparatai - Protezai^ Med. Ban- 

Ejbt dažau Speciali pagalba fcbjoms. 
(Arch Supports) ir L t.

'Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—j

2850 West 63rd St., Chicago. HL 6062^ 
Tblef.į PRospect 6-5084

ama-uurTini 
PERKRAUSTYMAI

I didesnį kiekį calcium carfxmi- 
'"jrcuin; susidarusį iš calcium Jr 

magnesium. J. Pr.

5

niih HEmfort 4-M11

7159 Se. MAPLEWOOD AVB. 
bvfcAca, itt.

Frašomė iškirpti ir prisiiišt| 
. . _ y 

su virš nurMvtu 
prenumeratai 
juokcscią*

Lietuvio kalba: kasdien DUO pir
madienio iki pknktodiemb 12:30

I SOPHIĖ BARČUS 
į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vleoe |wo®r*mo«- Nt WQPA.

| Gėlės, visoms progoms
; ? beveblV HILXS GEuINYČIA 

2443 WEST 63rd STREE7
Te/HcMk PR 8-0833 ir PR 8-6834

Taip pat. naujoji Barbaros i> 
Genė Driskių krautuvė

Twe nMX*'
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Vat. 49?-ui8

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

J.A.V. L. B. East Chicagos 
apylinkė Baisųjį birželi ir a. a. 
Romo Kalantos penkerių metų 
mirties sukakti minės 1977 m. 
birželio mėn. 12 d. Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos bažny
čioje 10:30 vai. •;pamaldos už 
mirusius lietuvius, tremtyje iri 
kritusius nelygioje, kovoje par-' 
tizanusi " -? •

Tuoj po lietuviškų pamaldų 
Šy.. Pranciškaus lietuvių para
pijos salėje iškilmingas -minėji
mas, paskhįta ir mehinė įho- 
fframa. ’ r ; f

Loldltral — Piltu apdrsoda 
2ZMA KAINA

Apdr turtas p< r kraustyme* 
« N>rr><? aHtuMp.

ANTANAS VILIMAS

T«l. 375-1882 arba 376-5W6

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, »ure-to-please family dinner. 0live-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 504 per serving 
for a family of five.

California ripe olive* add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pssmiea thia 
dish provide* both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and edrily.

Choose canned CnltforriM ripe olives in one of "the smaller, 
pitted sizes for this dish (there.are nine sizes to choose front- 
all the way up to Super Colossal).

OLIYE-FRANKFURTOI SKTIJ.ET SUPPER 
(Maket 4 to 5 »erving>)

IK cup* esnned pitted
CaMfbmte ripe olivet

1 (141k) package
frankfwrtm

1 tablespoons cooking oil 
? 1 (1-tt.) can tomato wedjea

1 (10 % OK.) can condensed 
chicken broth

1 'small bay Feat, crtmiMed 
teaspoon haul, crumbled

H tcaapoon salt 
% teaapodn pcptk*

Thin •pagbMti'- <

gauti olivo wed*M. frank* ąad onion in oil slowly for five 
minute*. Add tomatoe*, broth, bay bastt. nit and pSppet 
Bring to boil, lownr Mat and aimn>M*. uncovered, five min. 
ntee. Blend cornstarch with 2 tablespoon* cold water. Stir

Telefonas: LAfayetle 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

@ Zweibruecken kunigaikštis 
Wolgang viduramžiuose išleido 
metalinius pinigus su Įrašu: 
“Atiduok Cezariui, kas yra Ce
zario, o kas Dievo — Dievui”;

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
* DALYSE,

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

' ' BUTKUS - VASAITIS '
14AC -So. 50th Ave, Cicero, fll. Phone: OLympic 2-1003

A.
CHARLES KRIŠČIŪNAS

Gyvenęs BeveHy Shores, Ind., anksčiau gyveno Chicagoje, 
TryMwn apylinkėje.

Mirė 1967 metu birželio mėn. 
2 dieną, sulaukęs 71 metu am
žiaus.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Krekenavos vals.

Palaidotas sv. Kazimiero lie
tuvis kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Jo
sephine (Yuška), 2 dukterys: 
Christine Austin. Eleonor Lu
kas* žentas Leonard. 7 anūkai 
ir kiti giminės, draugai bei pa- 

.žįsta mi.
Lietuvoje liko 3 seserys.

Sekmadieni, birželio 5 i 10 
vai. ryto bus laikomos pamal
dos sv. Onos bažnyčioje/ Bever-

MARQUETTE FUNERAL HOilE 
2533' W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2*345-8 

1410 So* 50th Ave^ Cicero 
Telef.: TOwnhafl 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBHIAMS PASTATYTI

BRIDGEPORTO Lietuvių Namu Sa
vininku pusmetinis susirinkimas į- 

• vyks šeštadieni, birželio 4 d.. 1:00 v. 
p~ p. 3808 *S. Union Avel, įėjimas įš 
kiemo. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti. ir . jeigu nesate užsimokėję 
duokles dėl siu metu, laikas užsimo
kėti. Taip pat turime daug dalyku 
aptarti, nes vasarą nebus susirinki
mu PO susirinkimo vaišės. Kviečia 
valdyba. Stella Kaulakis, pirm.

phe Lake Front Drive, bus vė* 
Eonui pri^mūui priesptečaiaL 

Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsime. Tit pis 
mus jau nebesugrjši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 

Tebūna Tau lengva ši žemelė.'
Nuliūdę lieka: 

Žmona, dukterys Ir giminės.

Chicago?
Lietuvių
Laidotuvių
OireKtorių
A asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

i307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: l’Ards 7-3401

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

George r rudminas
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RfrpubPc 7-1213
/2314 WEST 23rd PLACE VIrg’nii 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HiHa, DI. S74-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd> 7-1 >11

5 - naujienos, CHICAGO s, ILL.— Th u r day, June 2, 1$77
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Lietuviai karo veteranu 
rinkliavoje

— Daley kolegija/7500 South 
ilaski Road, ruošia Šešių 

Medicinos ■“ termlno- 
Šiemet į tai- logijos kursus suaugusiems, no

Gegužės mėn. 26 d. buvo rink-!* ulaski 
liava Cicero gatvėse JAV karo savaičių 
veteranų naudai. 1_____ c_ _
ką veteranai pasikvietė ir Cicero rintierns pasitobulinti sve.katm- 
šaulius, kurie rinkliavoje daly- guino tarnyboje. Pirmoji pas- 
vavo ir pagal surinktos sumos kaita bus birželio 13 d« 6:30—

vyrų, bet ir moterų net su vai
kais. .. "<‘

Daugelis lagerių neužtenka 
spygliuotų vielų apivarams, 
tad statomi džunglių raistuose^ 
iš kįė kaliniai bijosi bėgti dėl 
žvėrių? it gyvačių? Kojiniai, pa 
vvzdžiui Chiėualacuala lagery

didumą susirikiavo: Jonas De- 6:45 vai. vak. ir tęsis 6 pirnia- 
keris, Verutė Gailienė, Kons- dienius. Teirautis Adult continu 

‘J i šubonienė, Alfonsas ing Education departmente, tel.
Gailius, Onutė Ašoklienė, Vik- 735-3tXM). Tuo pat laikų ten pra 

__ J, ‘ ‘ - 
suaugu- nickaitė, A. Gtirinskailė, L. Jūr <nądieniais,, pradedant tųržėlib 

Dėl šių ir Jotų special?- ^ėlaitė, A. Linartaitė ir R. Kar- 5 d. 11 ryto, 12. 1 ir 2: vai. poe, 
rsų teirautis virš minė-!nius’ laiP Pal tautinių šokių gru piet. Autobusai sustos prie 63-f

tancija šubonienė,

sidės greitrašėio (shorthand) -ir 
mašinraščio kursai :

studijų- kursantai —toras Mikulskis, Steptis Pau-1
lauskas ir Povilas Putrimas

šiemet Cicero karo veteranų siems. 1
posto 9115 komandierium vėl iš-Ibių kursų teirautis yirš. .
rinktas lietuvis Pranas Kucin,'tame departamente. Už kursus pč išpildė programą gerbiant

Grab- Archer ir
PWI

je, 500 žmonių neturi nė pas
togės, , net antklodės nųktj ap
sisiausti. Darbas ir maistas vi
siškai kaip Gulago Archipela- 

medžių kirtimas ir latri- 
ntf (išeinamųjų duobių) kasi- 

“sriu- 
žu-

-•-mas dukart per d5enų 
bos”‘ ir pogabatelį sausos 
vies užvalgius.

L . T I " - *- ■ ‘I ‘ -

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdenta?

2212 W. Cermak Road , Chicago, III, Virginia 7-7747

nors čia gimęs ir pavardę su
trumpinęs, bet kalba lietuviškai

Už laisvę žuvusiųjų pagerbimas

Birželio 5 d. Ciceroje bus pri
siminti ir. pagerbti žuvę ir nu
kankinti už Lietuvos laisvę: 2 
vai. 30 min. pamaldos šv. Anta- 
rfo parapijos bažnyčioje ir tuo
jau po pamaldų Sovietų daromo 
lietuvių -/tautos .naikinimo mi
nėjimas parapijos salėje: kun. 
Dr. J. Prunskio paskaita, pa-, 
gerbimas kankinių, Ratinės lie
tuvių Moterų Klubo kvartetas, 
Audronės Pavilčiūtės deklamaci
jos ir Cicero jaunimas Rolan
das Zumaras, Feliksas Kaspa
ras, Danutė Pranskevičiūtė, Vy
tas Palionis ir Edvardas Prans- 
kevičius.

reikia mokėti §10.

— Karen Kazlauskaitė , iš Mar- 
ąuette Parko baigę^ hunianilą^ 
rinius mokslus bakalauro laips
niu Roosevelt universitete

—St. Petersburgo lietuviu biu- 
letenis “žinios” pradėjo-antruo
sius metus. Jo informacija nau
dojosi ne tik vietos bei Floridos 
lietuviai. Jo daugumą žinių, ak-: 
Įualių visaj išeiviją], tilpdavo^ 
daugelyje laikraščių. ■ Žinių re
dakcinę kolegiją sudaro: K.Gri-i 
gaitis, A. Kamiene, K. Kleiva ir 

’dr. H. LtikaševiČiiis.

motinas. . < .
— SL Petersburgo Lietuvių 

klubas ruošia Baisiųjų birželio 
dienų bei tremtinių į Sibirą mi
nėjimą birželio 12 d. vidudie
nį. .

— Amerikos Lietuvių Tary
bos St. Petersburgo skyrius sti
rnelė dr. Jono Basanavičiaus 
minėjimą susirinkimo * metu. 
Kun. J. Gasiūnas skaitė paskaiyi 
tą, primindamas tos epochos vei 
kėjus ir lietuviškumo -žadinte- 
jūs-

Po minėjimo bus vaišės, re
zoliucijų rašymas Belgrado, kon
ferencijai ir laisvi pašnekesiai.

Visus kviečia dalyvauti Altos 
Cicero skyrius.

S. Paulauskas

— A. Kamiene sėkmingai va
dovavo lituanistikos studijoms 
St. Petersburge. Studijas baigė 

i23 jaunuoliai, kurių 6 atvykda
vo net iš Orlando, esanšio už 80 
mylių. Iškilmingas kursų užda
rymas buvo gegužės 22 d. JSt. 
Petersburgo Lietuvių klube. LB 
pirm. A. Gruzdys .apdovanojo 
kursų vedėją ir kursantus ver
tingomis knygomis. Lietuvišloj

Jeigu jdomaujatės įsigyti Šioje apylinkėje, -nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakusovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach,1 FL/33706 ’’

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 -J 0:00 v. v. - 4490 AM i 
Šešt. 8:00 - 10:00 v. v„ - 1063 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v.n-1230 AM > 
Veda

Į 2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 : 

Telef. - 778-5374
i : -

Hemet suėjo 00 aetxj. XInint t< mkiktL ferWM ptmojc 
Ameritot lietuviu ^enraS&o steigėjus bet lietuvftkof spaudai pirmo* 
bus ir itDetamt Mttinis pereigas lietuvybės ifilktmxd ikri-
Mamas NauJlenQ plrttntmn njaa.

XAUJIXR’OS trtrtai stori Ir kovoja ui Uetavos fr pavergta Sstani ia^n. 
neldamoc ir nesldėdasuM į umdėrlus au okupozzlilf ar Ju Iorio 
tmiAU, į - <

KAUJTEXC^ ptlalko visas Beturiu demokratines grapes Ju bendras tnstitu- 
djas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bet tUMus,

ms yrt mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajam komisija JubflJejlnlų metų nrof* 
delbdama platinimo vajų kreipiasi | visus lietuvius pasekti lieturKkoa 
jpaudns pirmūnų pavyzdūals užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt) 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laiknžlo, bet Ir Visos išeivŲoB, 
taip pat pavergtos Lietuvos Ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
cuviškų reikalų renesaaa.
KAINUOJA: Chlcape|a Ir Kanadoj* matam* — 330.00, patai metų — $1<JB, 

trim* mėn. — $150, vienam mėn. $X00. KHete JAV vhfote metama 
— $26.00, putai maty — $1440, vienam min. — 12-50. Ublenlu**

— $31,00 matams. Sutlpafinlmvt tlunhama mvtHf ntmilrtmsl 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL 

Chicago, HL 6O6O§

f~~| Siunčiu 6oL Naujienų prerameratM, /ūbi liejinio
vajau* proga paremdama* lietuvišką cpsudą.

i~~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be jokių jalparrigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

" ‘ Penkios valstijos 
legalizavo Laetrile

TIJUANA, Meksika. — Gar- 
(Pr.) sėjančio* vaisto Laetrile manų- 

—is t faktoristas, kanadietis, And- 
’ • Muz. A. Jurgučio pianino rew R. L. McNaughton prane- 

klasės mokinių koncertas įvyks šg, kad visose JAV valstijose, 
į kuriOs legalizuos to kontroversi
nio vaisto nuo vėžio vartojimą, 
bus steigiamos klinikos ir dak 
tarai bus lakinami į Tijuaną^ 
Maksįkoje, apmokyti kaip tą 
vaistą^yąrtąti-4 s ?,• u

Nors JĄ V JFDA (Maisto j r 
Vaistų 'Ąi’dmiąistracijaj tebe- 
draųdžią tąn>yalstybinj Lhet- 
rilės- trafiką,"het‘ penkios vals
tijos jos ,vartojimą jau legali-; 
zavo, kitos rengiasi legalizuo
ti, o svarbiausias Laetrilės ;gą-

ėios ir Ąrcher, Suinrt. Iš1 kapi
nių paskutinis bųsas eis 4^30: 
vai. popiet. ; . 2

birželio 5 d. 3, vai. Jaunimo cen
tre. Prašomi atvykti. A". Jurgu

tei.' 471-0985; (Pr.)čio

ŠEŠIŲ apartmentu puikus mūrinis. 
Arti šv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų.

'ERDVŪS mūro'bungalow. 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės.

3 BUTAI ir biznis, gera transpor- 
tacija, 'arti bažnyčios.

TAVERNA ir'6 kambarių butas vir
šuje. Beikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus. .

i BUTŲ medinis. $12,000.

ŠIMAITIS REALTY

— Jonas Valauskas išrinktas 
Balfo St. Petersburgo skyriaus 
pirmininku, A. Miliauskienė — 
vicepirrh., O. Galvydienė—sekr. 
ir B. Skorupskis — ižd. Revizi
jos komisiją sudaro A. Plepys, 
N. Navickienė ir J. Babrys.

— SL Petersburgo Jūrų šau
lių kuopa “Palanga” rubšiaiMe- 
šą pikniką Seminolę parko li
me paviljone birželio 11 d.JĮO 
vai. ryto. ’i. A- ?•.t į. 
> • " *3^* • yi
'— JAV LB SL Petersburgo 

apylinkės pirmininkas P. šįtą- 
neliš dėl nesveikatos, nuo gegu
žės 14 d. atsistatydino. Dabar 
apylinkės valdybą sudaro:... A. 
Gruzdys — pirm., V. Palčiaus- 
kienė — vicepirm., ATGruždie- 
nė—sekr., K. Urbšaitis —iždin., 
^Ugė”as / n-nij, ir

— Lietuvių Tautinių Kapinių Mozambike jau yrą 24 lageriai, 
vadovybe parūpino veltui kelio- kuriuose suvary tą daugiau kaip 
nė aiitobūsais. į ' kapines griųd lOp tukstaųčių žmonių, nė viefi

> Sovietų tvarka jau 
įvesta Mozambike

Landūnas (D. P.); Ryšimų 
su • ąūdęščiausiojo sovieto ple- 
diump jpirmininko ąrbą Sovįe- 
tU Sąjungos prezidento Poįl- 
gorno ' (-jau nebe prezidentas, 
pašalintas) . vizitų raudonų , - - .
juodųjų valdomame Možambi m^nt°jas McNaughton pasakė, 
ke,' rusai ten paspartintai ąiuh 
čia ’ginkTt^ kšrin prieš Rodfe- 
ziją. Pasirašius tarp Mozambi
ko ir -Afaskvos karinės sąjun
gos sutartį/ 'komunistinis tos 
nelaimingos šalies diktatorius 
Machela ■ tučtuoj au įvedė so vie 
tą komunistu pavyzdžiu tero
rą, pradedam as pęrsekio ti^a^ 
feįų negrų gyventojus, jtaria- 
lūūs;. .“klaidingą galvosena”., Ka 
daugi,visi buvę kalėjimai grei^ 
tai /prfjsifliMė*,pradėta stątyfi 
koncentraciniai lageriai, pąva 
dinti. “perauklėjimo įstaigo-

V.
:: / ė " ,V
; J Pabėgėlių- Pietų Ąfrikos 

žiniom^

kad jis turi planą kaip kurs ga
lima federąlihį draudimą apei 
H. Z'1-: -J-

< G; Striukų buką ąsmenj lietu
viai; ąpiĮjūdina posakiu — toks 
pastačius, toks, paritus. To ne
galima 'pasakyti •• kalbant apie. 
Wouter, van Twiller, New Ne- 
therland - gubernatorių (1633—- 
1638)./- jis buvo tik 5^ pėdų 6 
colių iigio/x) -jo storis sie^ 
kė 6 pėdas ir .5. colius. Tos ko
lonijos gyventojai ji. apskundė 
Olandijos karaliui, kad -jo at
siųstas. gubernatorius, negali at-: 
likti pareigų, nes 16. valandų pa
roje skiria valgiui ir miegui.-Ka
ralius jį atšaukė Olandijon.

3161 NOMHj-EiSTON'' 
267-2794.

. < - ' ' . ’* - ’ Ai - - *'• “ • *

HELP WANTED^-'MALE .
E , < SartgltfrRqP RaM* .. ..

y,7-DIE SETTER

EXPERIENCED. < ON PROGRESSIVE
DIE & ‘AUTOMATIC FEED 

i-COMPANY BENEFITS

2608 W«t 69th SU Chieago,;ĮIL 60628 ’ TeL WA 5-2787 
: DW«U» *kMWnklmM 8*i^t r0il« iv«Mv pr*idįį^? *•

■ • MAISTAS a EUR0^6s SANDtUŲ,(,. '
‘ ■ ■’ • T ; • -'r*- t VA-. '

, - Cosmos Parcels Express Corp/ -
.. MARQUETTE GIFT parcels service '.

2501 W. 69th St, Chlcaso, IH. S0629. — Tai. wA 5-2737
2333 Sc. Halstad Fę Chicago, HL 60608. — Tai 254-3320

? Č V. V A L A N T t K A < ‘

.//^EXPERIENCED CUTTER

; To? Motk .'ion. safety"clothing.
‘ Neai-" North Side air conditioned 
shop.’ Excellent transportation'.
i. j Permanent Alb* benefits; ' ’ ‘
I. ; -i' 787-1156 ■■ ■- ■ ' s

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

. SKELBIMAS

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. 1* voriios. $26,000,

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32 000

/

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras.: Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas. 2 auto mūro garažas. Marquette 
Parke. $43.900.

TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.

GRAŽIAI APKALTAS, su nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas, Marquette Parko vakaruose. 
$25,900.

MAINTENANCE MECHANICS
Į For plant jn heavy. 

metals' industry.
Applicants must have well 

founded mechanical background . bf 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery. j 

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC

3426 S. KEDZIE AVE.-T. 
(Equal Opportunity Employer)

Ch

I /HELP. WANTED'— FEMALE 
. . Darbininkių reikia

SECRETARY :
CONSTRUCTION COMPANY 

LIGHT BOOKKEEPING. .
Experience' preferred. !
Apply in. person. -

, AUBURN IRON WORKS, INC.
6640 W. 99th Place 422-2330

Chicago Ridge, Ill.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašte, titirr* ir lletu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau 14 gardini qitiU knygom!*, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose. >.
tvotai Kap^inskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juoiaa Kapažlnskaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bėjai- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

člKAGIETtS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, k* ji ten matė, koki** 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 p*L S1JO. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą. -■

M. Zoičanko, SATYRINES NOVELtS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONE f ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. An-

Prrt. P. Pakarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psL dokumentuota istorinė studija apio prūsų likim*. 
Kaina S2. '

Vincą* žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIEf PA RAŠTU t-

tie ir kiti leidiniai yra gaunami I
NAUJI f NOSĮ, 1739 U. HALSTED ST^ CHICAGO, fLU 

•falUnkaM dsrto vaUMemla arba viaakaM Ir pridedi
Aak] ar pertol4<»

RENTING IN GENERAL 
M u ■’* *» a a

FOR RENT 1 bedroom, Garden 
apartment' furnished, wall to wall 
carpeting. Phone 436-8430 after '6 
PM.

WANTED TO RENT 
laiko butų

VYRESNIO amžiaus Amerikos pi
lietis ieško nuomoti kambarį Mar
quette Parko apylinkėje. Prašau siū
lyti tel, 523-8248. '

MISCELLANEOUS 
IvatrOf Dalykai

TRŪKSTA NAMŲ- PARDAVIMUI 
Namai pardavimui:

S^fTEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
ApyL 66 ir Mozart.
£ MODERNUS butai— labai gerai 

išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Vrie 55 ir Kedzie.

5 AKRAI ŽEMAS su dviem namais 
ir puikiu sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kafiia $97,000.

LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas^ 10 metu senumo. 
Abu $130,000. \ .

12 BUTU MŪRAS, labai gerai pri
žiūrėtas. Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsky apylinkė. $185,000.
. 60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 

Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

, įvairi apdrauda — INSURANCE *
BUTŲ NUOMAVIMAS -r- parenkam

I • fTHinmirnnkrig

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

MARQUETTE PARKE savininkas 
parduoda 5^’ kamb. gerai prižiūrėta 
mūro bungalow. Uždaras porčius. 
Gazo šiluma. Beismantas sutvarkytas. 
Garažas. Yra didelis, gražiai apsodin
tas kiemas. Labai tinka vaikams žai
sti. Arti krautuvių, bažnyčios, susi
siekimo. Kaina prieinama. Skambin
ti kasdien nuo 5 iki 8 vaL vak. Tel. 
434-6832.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
. Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build- 
ing 

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

rienlntelj
Urtart taHHnlnir* 7^ 

Chlo*go>

-(įstaigoa) ir 
677-848?

185 North Wabash Aram* /

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Ramentas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu ChicagOs miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So, Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559
-- ------- iri ii-i.i -mi......... i------ 1---------------------

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS ■
Tdefonuoli: 

476-7727 arba 523-9367

DIME SI O
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas ’pensininkams 

Kreiptis
A. LAURA I T f S 

4645 So. ASHLANd AVĖ.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Teiaf4 RĖpublIc 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE ' 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ava., Hot Springs, Ark. 
• Albertas ir Kastutė Rožėnal, Sav. 
Kambariai ir. kitchenette vienetai. 

. Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tai 
501-623-9814.

BEST THINGS IN LIFE

IJail Frank Žapolls

GA 4-8654

st Art rAiM

X.
Slate Fam Lite Insurance Company

MISS SONYA
_____ Gifted Spirttmlist
ConsultantHealer Adviser .

Will help you no matter what your 
problems are.

i 1037 West firing Pk.. Chciago, DI. , 
For appointment call 871-6528

PHASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevarrt 
forest fires!

I

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ava.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

l - „ ------I ------- ----- -
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SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI "NAUJIENAS*


