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KUBOS KARIAI, DAR TEBEKOVOJA
•i ANGAROJE; PRIPAŽĮSTA CASTRO
Piktatorius praeitaįs .metais prižadėjo atšaukti

. j kubiečius/bet-ten dar tebėra 13,000
HĄVAtįTAjįKubą^.,:—KuJŠūs,.prezidentas Fidel Castro, bekal- 

bėdamas su Kubo n nuvykusiais Amerikos laikraščių koresponden
tais, pareiškė, kad dabartiniu mętu Angoloje dar tebėra 13,000 
Kubos kariu; - - ■ -

Kartais nuo karto jiems ten-. 
ka pakovoti suL Pietų Angoloje1 
siaučiančiais ‘girikhtotais >&&riaiš, 
įsibrovusiais -iš Zairės arba net 
Pietų Afrikos. ’ Bet ifr: ;ši^ sųsįrė-. 
mimai nėra toki dažni, kad An
golos kariuomenės- daliniai yra 

'■ įpareigoti įųibroyėliųs nugink
luoti ir pėr&oirteisinųi. t“, ą

A
TRUMPAI 1$ VISUR

Nusikaltėliai ir 
! “kalinių unijos” 
WASHINGTONAS. — Aukš 

čĮaųsia's y Teikmaš nusprendė, 
kad’ vaLstijoš galį mždrausfi va 
dinamoms \3^1inių unijoms”
jaukti susirinkimus, verbuoti 
^narius ir,, gauti bųndelius . tų 
\uuiju propagandinės literatu-’. 
ros skleisti bendrai kalinių nu 
šHcaltėlių' Tarpe. ’ ... .

; > Teisinas tokių unijų buvimo 
..•tiekiaineuždraudė, nurody
damas -kad .Valstijos neturėtų 
užjausti; būti “grynais na- 
riaįs” tačiau “teismo nutari-

>'■ ' Tiririiiiš*’ , ■. *::. <
į -Praeitų metų pavasarį Kubos 
diktatorius‘Cjasfro buvo’pasiufi- 
tęs laišką- tupnietiniam Švedijos 
premjerui ’Palmę, kuriame -jis 
pasakoj^'ykaį; nętrukus-’jlš at- 

. šauksiąs - savo karius ’ iš - Angių 
JOS. Ą?į •-’-• ■? >:.
•■^Dabąr. jis, jau .kTekrięffipsąv  ai
tų mažinąs .tų .karių, skaičių. Nuo 
to laiko Palme pralaimėjo rinki
mus, šveidijoje sudaryta kita 
vyriausybė, bet Kubos-kareiviai 
dar. ir šiandien tebekovoja- prieš 
angoliečius, n enorinčius .priklau
syti nuo Sovietų Sąjungos.
- » 'j ' — ■> V—- ' -t ' *" M .vi *

Angplieciąi. norėjo ^nepriklau
somos . Angolos, demokratiškai i 
besitvarkančios. Jeigu nė Kubos Į tokių

“unijų” pastaraisiais metais 
pridygo kaip grybų, jų tarpe 
JuodųjųTPariterų grupes ir net 
A. -C. L." U. Amerikos. .Civilinių 
Laisvių-skyriaičj.' /-K • i

. ‘fUlinojuje mes neleidžiame 
unijų^, „ pasakė ; Charles Rowe, 
valstijos pataisos namų direk
torius. “Teisingas įkalinimas 
•savaime reikalauja daugelio 
privijegijų ir laisvių apriboji 
mo”, pasakė teisėjas William 
H. Rehquist Tas’apribojimas 
apima ir kai kuriuos Pirmojo 
Amendmento punktus, kaip 
žodžio laisvės ir susirinkimų 
laisvės”, tai yra dvi laisvės su-i 
šietos su unijų naryste.

Visi tiiri padėti 
ūki atstatyti

PARYŽIUS, Prancūzja. — 
•JAV finansų sekretorius 
chael Blumenthal labai aštriai 
kritikavo’ Vokietijos ir Japoni
jos vyriausybes dėl nenoro at
statyti laisvojo pasaulio ūkį, pa
dėti atsitikusiems*. kraštaips. .

JAV yra pasiruošusios baigti 
metus su 12 bilijonų dolerių de
ficitu. Tuo tarpu Vokietija ir 
Japonija, kurias palyginus, eko- 
homiškai- stovi gana stipriai, at
sisakę . daryti bet kokių nuolai
dų ir padėti atsiekusiems kran
tams. ši finansų sekretoriaus 
pastaba labai nepatiko vokiečių 
ir japonų atstovams, skaitomais 
geriausiais Amerikos draugais.

Tvirtinama, kad sekretorius 
Vance pritarė Blumenthalio pa
reiškimui ir nori, kad visos tur
tingesnės Valstybės padėtų ne
turtingosioms atsistoti ant kojų 
ir prisidėtų prie laisvojo pasau
lio gerbūvio. ’ ’ • * ^ - ‘ 1

kareiviai ir. sovietų’ tankai, ’t 
šiandien' Angola 'butų' trepriklaU-' 
soma - iri demokratinė. 4 - •; - ■ - ' 1 

’Nori geru santykių ir. pagalbos.

Diktatorius Oastro suruošė 
Apierjkos biznieriams didėlę at
sisveikinimo puotą.- Jis pareiškė,' 
kad nori gerų santykių šu . Ame
riką nėra nusiteikęs prieš ame
rikiečius ir nori gauti iš jų būti
nai reikalingų prekių.

Buvusiems biznieriams Cas
tro nieko neprasitarė apie'atly
ginimą amerikiečiams už nusa
vintus bankus, ligonines, dirbtu
ves ir dideles įvairias žaliavos 
atsargas. Amerikiečiai turėjo 
kelias dirbtuves ir įvairios pre
kybos įstaigas. Visas turtas bu
vo Castro valdžios nusavintas, 
ir iki šio meto nieko amerikie
čiams dar neatlygino.

Saudi Arabijoje• ■ »*■ 
trūksta vandens

JIDA, Saudi Arabija.

kias unijas užginti, kadangi 
negalint-z siiririnkti jr verbuoti- 
narius,.kaip gali uniją turėti?”, 
klausia. A, Bronstein, Amerikos 
Civilinių Laisvių Unijos Na- 
monalnfib Kalėtjimų projekto 
'direktorius.'- • • • •

-Tų ‘kalinių unijų” principi 
nė funkcija yra - garsinti kali?

Mi-

Pa
skutinėmis dienomis karščiai bu
vo toki dideli, kad pritrūko ge
riamo vandens ne tik sostinėje, 
bet ir kituose miesteliuose. Vy
riausybė pasiuntė kėlias maši
nas į svarbesnius gyventojų cen
trus, kad galėtų išimti druską iŠ 
jūros vandens’ir paruošti jį gė
rimui bei maistui. Visoje Pietų 
Arabijoje gerokai pabrango ge
riamas vanduo. ’* Iki kaitros už 
4,000 galionų geriamo vandens 
arabai mokėdavo po $37, yakar 
už tokį patį galionų skaičių jie 

d jau buvo priversti j mokėti xpo 
$170. Iš jūros vandens-druską, 
traukiančios mašinos nespėja pa
gaminti ; pakankamą! geriamo 
vindina.

1 ~ k X * - x 7 1Brežnevas ,ir portretistas
MASKVA. — Vienas iŠ pla

čiausiai žinomų Sovietų Sąjun
gos1 dailininkų, Uja Glazunovas, 
kurs nupaišė paties Brežnevo 
paveikslą; gavo iš sovietų Kul
tūros ministerijos grasinimą iš
trėmimu, jei savo rengiamoje 
ąpie 300 darbų parodoje,bandys 
išstatyti, .surrealistįnius darbus, 
jų., tarpe uždraustas Stalino,. 
Trockio ir. Solženicyno ir dar 13 
kitas . figūras; L Glazunovas, 
atkirtęs švi etimo-; vicemi niste- 
riui; jei tie darbai bus uždrausti, 
tai paroda neįvyks.

■ ~ •: v'? 'A 1*r ■ iA i; •- 1 ji.*’
; Vėl riaušės' Ęięfų.,Afrikoje

' JOHANNESBURG. Poli
cija ašarinėmis du jomis išsklai
dė Soveto aukšt., mokyklos bū
rį mokinių, svaidžiusių akme-Į 
nis į policiją ir išblaškė būrius 
-kitų jaunų juodukų, protesta
vusių prieš jų lyderių suareš
tavimą. Iki. pietų tvarką mili
joniniame vienų juodžių gyvę* 
narname mieste atstatė, bet moA 
kyklbs ketinta’ diena tebėra ptįs- 
tušeibs. *11 k ».

į f Lrt^įama jpalėttgyėjimo ■ <Į' 
J ” helegalienfi ■ ateiviams

Chicago-" Sun/Ijmės -praneši
mu,, JAV ;Pistriktp - Įteiąm.ofiteir; 
sėjo John B. Grady sprendimu, 
palankiu iš Meksikos į Jungti
nes Valstybes nelegaliai atvy
kusios poros byloja esą gali reik
šti kad vizos bus duotos 145,000 
nelegalių“ darbininkų švetifnšalių, 
siekiančių čia pasilikti. Iš' tų 
145,000 daugumas dabar gyvena, 
ir dirba JAV specialiai laikinais 
darbo-leidimais.-Jie visi-yra at
vykę. iš. Meksikos ir kitų Vaka
rų pusrutulio-kraštų. '

Teisėjas ., Grady patarė Imi
gracijos ir-’Natūralizacijos Įstai
gai. “nedelsiant” .duoti vizas 
John ir Margaritai Zambrano, 
kurie iš Meksikos į JAV nele
galiai atvyko, ir po poros metų, 
1976 m., paprašė teismo sustab
dyti jų deportaciją

Pasaulio Maisto Tarybos -; 
nutarimas

- MANILAI— Jungtinių Tautų 
Pasaulinė Maisto Tarybai savo. 
3 sesijos posėdžius baigė penk
tadienį, vieningai nutardama, 
kad reikiastatyti sandžlius pa
saulio maisto atsargoms taupy
ti ir sudaryti akcijos planą pa
sauliui mąisto produktų daugiau 
užauginti. Naujai išrinktas šios 
iš valstybių^ sudarytos JT tary
bos, prezidentas Arturo Tanco 
praneša, kad delegatai priėmė 
veikimo programą badui ir al
kiui panaikinti.

Atpildas už laiku" -pranešimą

WASHINGTONAS.' — Dan 
Margalit, Izraelio laikraščio're
porteris, kurio pranešimo dėka 
buvo pašalintas iš Izraelio mi- 
nisterio pirmininko pareigų 
Yitzak Rabin, gavo visiems me
tams apmokymų atostogų, kad 
galėtų pasipraktikuoti tapti Iz
raelio apsaugos ministerijoje 
tarptaotihių santykių politiniu 
patarėju ir dirbti ministerijos- 
vialųfį Ofišaį 'n-1

Floridos pakraščiuose ir didesniuose Amerikos zoologijos 
paukštynuose flamingai, sočiai pasimaitinę, mėgsta stovėti ant. 
..vienos kojos ir daboti judantį vandenį. * Dažnai ;jie nusiplauna 
švarias sayc plunksnas. ' - ; - ' - - '

NESUTARIMAI KYLA DĖL STRATEGINIŲ 
GINKLŲ? IR ŽMOGAUS' TEISIU

Sekretorius pasakė kalba ekonominio 
kooperavimo valstybių konferencijoje

PARYŽIUS,-Prancūzija. — Oficialiai buvo-skelbiama, kad 
sekretorius Vance skuba Į ekonominio -kooperavimo valstybių 
konferenciją,, bet kai penktadienio rytą jo lėktuvas nusileido Pa
ryžiaus aerodrųtne; tai pirmiausia sekretorius'n ųškubėjo pas 
Prancūzijos eprežideiritą Valery Giscard. Sekretoriui labiau rūpėjo 
patirti, ką įš tikrųjų naujas sovietų prezidėriias pąsakė savo 
Viešnagės metUTTrancuzijos prezidentui’ apie santykius stt Ame
rika, negu ilgas’kalbas sakantieji ekonomima^kpoper^jjno mi
nisterial. . ': :;b.‘t’?v?•;i>:į?.--į 'n-;

Pasikalbėjimą su -Prancūzijos 
prezidentu .sekretorius Vąniį 
šeštadienio‘Vikare perduos pre-r 
zidentui Cattėriui, kai sugris n- 

r •- ■ - h 5 A-
WashingUąhaį Į ii jParvžiaug Jhik- į ' t J į j l į r - P A į - „ * -
raštininkam^' ylą- tiek,

.— Santykį tarp . Sovietų; Są- 
, jungos ir jAjf ^ypatgapkai įtemp
ti, — pareiškė | sek retpriuS' ? G; 
Vance. —į ■ Tie -santykiai į įšitėm-į 
pė dėl nuomonių’ skirtumų dviem

i

ČEKISTAI GADINA SANTYKIUS SU JAV.
R TURTINA ŽURNALIST.AS TOTH |

? iVMoskvcrnori strateginių ginkly sutarties; 
; r < pasikeisti moksliriinkaiš/.kultūrihinkalsč

LOS ANGELES, Cal. —-žurnalistas-Robert Č. Toth, išt5šąr 
.savaitę pratardytas valstybinio- saugumo.policijos .centre"į/ėfbr-į 
tove, ne tik'išvyko iš .Sovietų -Sąjungos, bet. su šeima ir vaikais 
pasiekė Kaliforniją. Dabar, jis bando aiškinti, kas pradėjo gadinti” 
Sovietų- Sąjungos ir JAV santylcius. Vieni tvirtina, kad sopėtų-’ 
saugumiečiai pradėjo sauvaliauti ir.-nekreipią dėm^io j > val
džios, poltiką, ,a kitiems atrodo, kad sovietų čekistai elgiasi pagal

iJ1**

5 
nj 

i

Olandijos pamoka
HAGA. — Olandijos parla

mentas patvirtino'valdžios prie
mones gelbstint į šimtus žmonių 
iš molųkiečįų'^t^ęiiStlf_apsbpi-" 
mo traukinyje ir mokykloje, bet 
įspėjo, kad"-panaudotų atsargos 
priemonių neužtenka norint iš
vengti; kad - tokių’ dalykų nebe
galėtų įvykti ateityje. Daugu- gana svarbiais klausimais. Pir
mos partijos pareiškė, kad vai-Į i 
džia būtų turėjusi tvirtai ■ nu- skirtumai dėl .strateginių atomo 
traukti moliikįečių . teroristų Į ginklų, o-antroji problemą yrą 

,griiklą?TtJipjau‘jįof jų panašaus 
Įįigio, 1975. JSĮętąįs' ir pątąrė, kad; 
kaip gąĮimą;^reičiau ištirtų įpfe-* 
Ąus,-. kuriais, būtų uždrausti

.tai,, kurie ,<įabar operuoja, 40,000 
asmenų turinčioje molųkįečių 
bendruomenėj e Olandijos teHto- 
rijbje, išleisti griežtesnius įsta-_ 
tymus 'prieš nelėgalų '’giųklų 
turėjimą, ir įvesti efektingesnę 
policijos' priežiūrą mblukięčių 
apgyventuose 'dįstriktųbse.;

miausia, yra dideli nuomonių

sovietų valdžios Įsakymą; L .
F

Buvo suimtas - pagal policijos
■ <•> - įsakymą ‘

■ žurnalistas Toth -yra’ įsitiki
nęs,’ kad jis buvo, suimtas pagal 
sovietų čekistų paruoštą provo
kaciją ir įsakymą;
— Pirmiausia į namus jį pakvie
tęs telefonu sovietų mokslininkas 
psichiatras Pėtuchov ir susitarę 
susitikti nurodytoje aikštėje ir 
pasiimti svarbų psichiatrijos rei
kalus liečiantį raštą. Nespėjo 
jis nueiti nurodyton vieton ir pa
imti- iš Petuchovb minėtą raštą, 
jį ■ tuojau apsupo dviem auto
mobiliais atvažiavę .čekistai, įsi
dėjo į mašiną ir išsivežė į Le
fortovo kalėjimą. Pradžioje če
kistai leido Petuchovui toliau 
eiti,x bet netrukus čekistai iir jį 
sulaikė. - . 1 ’
- ' Klausinėjo penkias dienas

I^efortovo kalėjime’ čekistai 
klausinėjo žurnalistą Toth apie 
medžiagos rin kima Sovietu Są-. 
jungoje. Jie norėjo tiksliai nu-’ 
statyti, kas jam davė medžiagą'^ 
pranertais ar užpraeitais metais 
Amerikoje spausdintiems straip
sniams.

1^ - apklausinėjimų

Nerimas Kinijos 
šiaurėje .

HONG KONG. — Pekino’ra
dijas penktadienį pranešė, kad 
“prieš partiją'ėlementai Kinijos 
šiaurės provincijoje Liaonhr‘‘te
betęsia reakcionieriškus'veiks
mus” ir “naujus krimihališkus 
■nusikaltimus”..

pagrindimų žmogaus teisių res- 
pektavimasj Yra. ir kitų proble
mų/. 1 -kur abiejų, ■ ■> didelių vals
tybių-nuomonės skiriasi,: bet čia 

lukiečių pusiau kariskij’; yjeile-4 jau 'paminėtuose klausimuose.
Sekretorius pareiškė, kad šeš- 

tadieiir’jis.' pasitaręs1 SU :Aineri- 
.kpsfątstoyaįs ekpnomiipo koope- 

. ravimo ..konferencijoje,, ten pri
valės pasakyti pagrindinę kal
bą,, kurioje bps jšdėstytos ame
rikiečių-: ..pažiūros . ekonominio 
bendradarbiavimo, klausimais. 

į JAV sutinka padėti neturtingom 
valstybėm^1’i' maistu^ sveikatos 
priemonėmis ip auklėjimu, bet 

5ios .valstybės nori savo 
pramonę sutyarkrtį, .tąį.bųs pri- 
vęrstos. pasidėti prie kitų vals
tybių gerbūvio. Amerika sutin
ka padėti užsienio prekybos rei
kalai^, ,bet ji nori,/kad prie ne
turtingųjų pašalpos, prisidėtų ir 
tęs, valstybės,., .kurios šiandien 
kontroliuoja dedalus ir susikro
vę dideles dolerių atsargas.

•'- JAV yra pasiryžusios padėti

i

b > r ■ T * < < ? z * v 1 • ’ ? / r

, vengti sacharino
M WASHINGTON'A S. — Nėsvar 
bth ką Kongresas ,ąr Maisto’ rr 
•Vaistu -i Administracija .nutars 
daryti su .sacharinu pasaldin
tais.-gėralais- “soda pop”, bet 
Amerikos; Vėžio Instituto vir
šininkas. Dr. Guy Newell pata'- 
-ria. nėščioms moterims sacha- 
.riao. vepgti.vTąip pat turi jo
vengti maži vaikai, Pr. Nekėli'naujui’Įsikūrusioms valstybėms 

, pareiškė Kongrese.
šią provinciją seniau admims-^/jf • j ‘

iad jis prį^ 
taria FDA nutarimui “sačhari- 
Mą*1 iš beHdriiju maisto 
produktu saraso ir leisti jį par 
duoti vaistinėse be recepto”.

Afrikoj gimė Džibuttį
,O.”k‘‘T; j-.- • . > S ( ’

DžIBUTTL Afars.ir Issės Te
ritorijos-.. Mažutis šių terito
rijų; kraštas penktadienį; vięn- 
balsiaiišsirinko prezidentą, kurą 
turėš kraštą iš prancūzų <val-., 
džios-taikingai perveątii. į, ląįs- 
vę.*-Kaitkitos naujosios, Afrįkpą 
valstybės susiformavo.per smpri- 
tą -ir kraują, tai ši pastaroji, iš
buvusi prancūzų kolonija per 115 
metų, gavo nepriklausomybę ir 
taikingai pradėjo tvarkytis kaip 
49 Afrikos valstybė, pasivadi
nusi Džibutti respublika.

Prancūzijos vyriausybei svei
kinant naujosios respublikos at
stovų šėim aš pirm u o j u pųeridėrl-* i 
__ savo '-harį *71?..L.’/
Goulėd, (>i. «I

travo buv. pirmininko Map Tse-1 
tungo giminaitis Mac -Yuan- 
hism, kurs: praėjusių metų spa
lio mėnesi buvo “išvalytas” su 
pagarsėjusia “Keturių Gauja”, 
kuriad vadovavo paties „pirmi
ninko Mao. našlė Cįang čiąg.,

Pekino radijas- kaltinai 'kad 
ir po Hšvalyfho” rėmėjai’ tebe- 

. trukdo kampaniją prieš’ “Ketu
rių Gaują”’ ir riet “kunaikino'ša* 

/vd kriminalo ‘įrodymo” medžią-

Dėl; geriamųjų vandens 

WASHJNGTOfNAS

L

Apliri-
susidaro Įkos Apsaugos Įstaiga įEPA) pra 

įspūdis,, kad dabartinė vyriausy- j neša, kad vandens kompanijoms 
bė yra pasiryžusi gadinti san-’praėjusį penktadienį. įsakyta in- 

Brežnėvui. ne-, formuoti savų klientus apie jų 
pristatomo geriamojo vandens 

daryti pareiškimai apie strate- švarumą, kaip ..reikalauja Sau- 
ginių ginklų sumažinimą ir bū- gaus .Geriąmo Vandens Aktas iš 
tina jų kontrolę, o dar t labiau 1974-metų., Gre|Čiauąia, kad rei- 
jafn -nepatinka -prezidento Car- kalingosvandenst .vartotojams

tykius' su JAV.
patinka sekretoriaus Vance pa-

aptvarkyti savb žemės turtus, 
;gautf ' reikalingu Tiiašift’ų tiems 
turtams išnaudoti, bet už šios 
rūšies- paramą naujai Įsisteigu
sios privalo mokėti.1 Amerikiečiai 
sutinka duoti paskolas lengvo
mis, sąlygomis; bet pegalės ma
sinu ir*hio<lerhfų4echnikos prie
monių veltui .dalįnėth

iSekneforiu 1 f J "R. Vance
pareiškė, laikraštininkams, kad

* U ’ f. * /■ , f r 1 l ♦.
jis da” ,tjkisi du kartu susitikti 
ęp, pavietų užsienio reikalu mi- 
.pistęriu Gromyką prieš dabar 
yęįkįąnčios sutarties terminą. 
Sekretorius mano, kad kartais 
,dąr ^ąĮnpą tyus susitarti dėl stra 
tegiųių ginklų kontrolės. Bet 
jeigu‘jau negalima būtų susi
tarti, tai Amerika labai daug 
nepęąlaimės, jeigu tos sutarties 
ir nebus. ... .

•Q.RAS

.--.ttriio-padaryti-pireiškim hi apie informacijos bus . išrašomos van? tu mnnlčo
dffli^ bonkų ęti^ėt^ą. ę
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Kenošiuje skaityta Kreivėno paskaita
Šių metų bięięiio dieną 

Silpro kalinys X Kreivėnas lie 
tuviams skaitė šią paskaitą: 

įieluvos sūųūs. ir dukros! 
Prisiminkime tuos baisius ir 
žiąurius birželio įvykiu^. Tą 
žiaurią tragediją, kini ištiko 
mūsų tautą ir valstybę prieš 
37 metus.

Žmoni"! gyvenime birželio 
mėnuo yra pats gražiausias ir 
maloniausias 
džiuginantis

desuė pasauliui geda, kad iki 
šių oavhu pv ncpiaiege/ck u* 

'aa^aia<aiu siuiiuieu ueuasi
kJ tų i.uiupoj, <?ixu.pajQia.s -uiu

IUUU/ pasvilV livvuiais UU- 
SAA.4Aiiuais Ki iiiiiiiaiisiais H’ 
udi vaisesniais... v įsoKiais Du-

metų mėnuo, 
netik žmoniją,

iJiU^iUU, UC^li

K>ui uarais.

\ ulių iiiviu c-
lab

ill gj. V LLLUl15 U£

Dygėje, okupau- 

pllilUO LilTU\U6i 
n purvinius LUthO

ir]

tjKupdiito tarnai ir jo 
uciiaiauai uiai veze LUKStan- 
ciuo uithu ncKadių-iauiiai gy- 
veuaiicių seimų ir kišo į gyvu
linius \dgonub, De auouos Kąs 
mu, ue upi angos 1£ L>e vail- 
uem> lašo uoskiiio iki mirties, 
bimiaio u aUKiiiin, o g

laia \C/.U į kibliu tai- 
rmiarijos lunuias le- 

aitkiui, šalčiui ir 
gs veninio

ode, anglių Kas\ k- 
lUdc, iiiis^ų Kiriuuo ir kanaių 
Kasinio darbuose. Be švenčių 
ir poilsio dienų, dirbant poiz.1 
-l-i vai. per dienų dienas. O 
maigiu dienos davinys: č>ou-40o 
gramų duonos, oUU gr. 
sriubos De druskos ir 
neuaių ir du kartus šilto van-j 
dens. rai ir visas dienos davi-l 
u\s. lars pacais 1941 metais 
etapo keliais keliavau ir aš 
asmeniškai su šimtais lietuvių! 
ir kitataučiu kaliniu. 4. V

£ik niū^ų tautai ir valstybei 
birželis atnešė nelauktų nelai
mių ir skriaudų. Tos skriaudos 
mūsų tautai ir valstybei pali
ko mūsų istorijoje nepamirš- 
tanios kančias. Tik pražydus 
mūsų jaunai Lietuvai nepri
klausomybės žiedais, nušvitęs 
Ųįetuvosi horizontas laisvės ir
džiaugsmo spinduliais džiauJ ir 
gėsi lietuvių tauta savo atko-j tal mirčiau 
vota laisve ir kultūringu, lai-: nepaKticmo^t 
svu gražiu gyvenimu. Lietuva &aiu<.Ob sųi\g< 
įstojo į kultūringų ir demok
ratinių valstybių eiles kūrė 
mūsų tautai laisvą ir neprik
lausomą gyvenimą.

Gaila ir skaudu, kad neil-j 
gai mūsų tautai buvo lemta, 
džiaugtis ir gyventi tuo nep
riklausomu ir laisvu gyveni
mu. Vos 2Ž metus pragyveno-! 
me laisvi ir nepriklausomi.! 
194G met. birželio mėn. 15 d. 
Maįskvos raudonasis slibinas, 
po komunizmo imperialistų 
skraite, kruvinojo Stalino įsa
kymu, užpuolė mūsų kraštą,’J ūmuose, 
mūsų negausią tautą, su tūks^ Je> vlso Į b metų, 
tanciais tankų ir ] 
alkana-barbariška armija.

AJūsų kraštą okupavo, su-

ir

PAVASARIS LAISVOJE Foto V. Augustino

s

liesos 
jokiu! . . 1 ..‘i pautas ir jo-tenoras.negali pa- L— - *Į sieku savo rąnjią ir jųstsunai- 

i Kintij kaipjjis.suiĮaikinų, mūsų 
įaulps vięp^jaalį.^eria/i^Lų su- 

5| nu ir dukrų, .. ... *,
j us nepamirški (e, kad ,ir’įū- 

»ų tenai Įąnk^ jSibiro jiaigos.Įir, 
Gyvenau požemiuose, kalė- roiiarijos.tundros- jos.ir,šįen- 

:, lageriuose ir tremty- .dien 1is<roskusiųą..Įięį|i\iUj:^rąp-k. 
Gerai pazi- jo ir gyvybių., bjiILWiA^igpa/itfk 

milijonine nau savo tautos ir kitų tautų, iundfo=^.,|t|to ąp^ių ,:.Kji^ijQ& 
Lmrtingą’ carųį >uvo;|nImiIua^Ips, jLiej.Ur.

gy venimo pabaigą. Net irpvių | kjrauju ir; jygyyybp^nją^ (Ji 
verenes. valstybės teises panai- po mirties komunistų teroriš-j šiandien rauiionasis. komunis- 

_z _r‘rKL I ' ■ tai apiplėšia mirusį kalinį,' ių .tas“^įbįib .tundras 
dė visomis priemonėmis, ko- nupiešia paskutinius suplyšu-j ir tajg<& pavertė-dar haiąęs- 
’■_________ '•• • ■ • sius baltininuo mirusui, o! nėmis, dar žiauresnėmis. šmįtąĮ

lavonus naogus, kaip pagini-- kartų, kaip buvo' šenaiš' lai-' ššlttiosė ir dbėgrAose barakuo 
dytus, išmeta į Poliurijos anL'į’kais. '^afcoT'komttfnslų^Ttzfe^sę, miegant' aiit'grindų,-medi- 
zipąjf sniegą. Tai Wv6'krŪ5jrj‘nias''ė^žfšni6š’VhVŠfdflfėšepa^’ir^ih!1gru6ių;’ narif,j bė čiužinių 
nas, alkanas, pusnuogis, nepa-q siaus, zmoiiijos ątųios^ ne&i-įlr užšikiojimoj ^eprisilaikant 
keliamo šalčio ii sunkių, dar-' baigs pasaulyje nie^dos^^nesHokios hi 
bųT varginimas, ir įvairiausių' komumstų sistema^q^jf^a-'|talavnųų 
žiaurumų gvvenimo laikotar-j talija. Se ’ atikų, 
•pis, kokių civilizuota^ pašau-: skriaudi/'ip^-i^naud^^n^įgzis 
lis nebuvo^ malęs ir girdėjęs - fuoii ^nėgairJb-ateityj^D&^ales 
XX amžiuje. Lenkiu savo gąl-įl ;į>lįeli ’$ettįyį^i;kas turite ko- 
vą^priesL t'Uos mūsų ^broliu irf snnpairpį.-^omumsuį jęėzi-
s,esių. nuogus kauJus, kuriais-^nui ir jų sisiehiai ar tikitės iš 
nuklotos Sibiro pakelės-, taigos į jų kokids apčiuopiamos nau- 
ir tundros. Jie šaukiasi niūsųr^ f? jpa^atj/ lū7^alį^ 
laisvųjų; ir gA’vųjų tautiečių pa ųzį^riniĮ, 
gaiboš, kad juos" užpfltūmėm Vuoinįt
nors kastuvu smėlio ir pri-: gL Kaip jus nesistengsite,jų., re 
dengtuiuėm-nuo^žaurių Sibiro!-zumair sajilyarkų guiiįir liaup 
vėjų ir audrų,' Jie šaukiasi mu- sinu, visuomenes tarpe a? ki
šų išeivijos brolių nenutrau- tokius naudingus veiksmus 

: kiamos' kovos sų, ui įsų tautos; jiems alMKsite, bet yįliauį'ar

kino, tautą apiplėšė ir skriau-

Kalimu gyvenimą ir 
jų

kiom tik galėjo ir terorizavo.;
Prievartos būdu pravedė 

suktus krašte “Liaudies Sei
mo1’ atstovų rinkimus. Lietu
vių tauta* gerai suprato oku
panto suktus ir klastingus rin-. 
kimus ir jų būdą. Niekas lais
vai nėjo balsuoti, išskyrus pro 
pagandistus ir komunistus. Šie 
okupanto tarnai ir jo bendra- 
darbiautojai, prievarta, varė 
gyventojus balsuoti* Dauguma 
gyventojų slėpėsi ir balsuoti 
nėjo. Baisavo,_lik viena trecia 
tautos- dalis. Okupantas savo 
biuletenyje.pas^ęjįiįg^kad baj- 
savjį 99^/ su ^dalimis. ’' "Seimo 
atstovus Stalinas prievarta pri
vertė pasirašyt^ kad lietuvių 
taufe savanoriškai prašosi pri- 
imti į- Rusijos imperijos sąsta- 
tą-Sovietų sąjungą. Tai žiau-j . __
rus’Tr suktas Stalino prievar- naikintoju ir tėvynes Lietuvos^ aiiK.scųių, kūdniet są,vo. uzduo- 
tosO>ū<tas, ginklu paremtas,! okupantu, 
visė' pasaulio akyse ' paskeib-- . -Mieli tautiečiai išeivijojęicrffibnę«iė nebus
tas šykštus melas ir apgaulė, jūs esate mūsų tautos laiminu Gongą, f ”

Gėda, pasaulio valdovams, goji ir išrinktoji dalis, kad jus., ajj-Kaiummų, kad. jumis uusik- 
ka<5 jie tuo metu buvo apakę Aukščiausias apsaugojo, ir nu-, gaiyū ar nei .sauauguti, kad 
ir nematė, kas tuo metu vyko kreipė į saugią, šalį, kur mūsų, atęūyje nereiksLmiiėLe lam.iė- 
Eufopos kontinente. O dar di- tautos amžinasis, priešas — oku. žiuipi savo, pretenzijų ar jfri-

ii5 išpOdysite ir jau jūsų pa- 
; reika

las šykštus melas ir apgaulė.’Jūs esate, mūsų tautos laimią-\'“naga, fai yviŠMomet suras jum

ie_^Įrr^’'

GėlėsA. Petrikonis

į*

u4.hr* Pupjd^pEs .

' ŽASLIŲ VALSČIAUS TALPėN^'1:^'

Vaikams geriausios maudymijšP’Viėios buvo: antra- 
įme lauke Kriaukšlės upelis ir trečiame lauke — 
pys. Rokupyje ne visur galėjai maudytis,-nes kaikuriose 
vietose buvo dielių, o jų bijojome.- Pirmame1 lauke Vinkš-1 ; 
nupyje vienoje duobėje po' lietaus blAo yėVarmaudytis. :
Brastadaržio alksnyne dėl maudymosi, jeikęjp’p'ąkęmbi;'1',: 
nuori. Dažniausia piemenys .taip^^pa^.Kyj^YP.- ,xvą^r^ 
metu, kai balos ^išdžiūdavo, alksniui krūmai, tartum- -iškili.»}• ’ 

Įdavo, tarp kamienų ir šaknų*’atsirasdavo plyšiai 
siūs prikišdavome sausų šakelių,'laplį ii/,f!ūžkūt,da:vbiiie.i 
Piemenys turėjo teisę laukūosę;ugn£ kuren|i^' :
kurtas krūmas degdavo su iiepsn^l#,..o(yeli^u apie .^ įier J ' 
tų tik truputi, dūmai rūkdavo. Dūmeliai matydavosi ikoUn 
ateidavo didelis lietus. Po lietaus toje vietoje -atsirasdaf 
vo mažytis ežerėlis, ir gilus, ir varidiio šv^tUs^’xnididyif>,K 
kis ir džiaukis. To dar negana — .kitų1 vasarį krantiiošk1/; 
užaugdavo didelė žolė, atsirasdąyp ^ūg. varlių lauki- ’ .j 
niųančių1 lizdų,’ galėjai ifąsti kiaušinių; trečią;vasalų tįės,.,;- 
ta vieta ir; aviečių būdavo. IšdžžūvusiuS krūmus 'ūkinin-<<> - 
kai kurui sunaudodavo. ? o. ? ’:i’ ‘tGn n.i j.-'.;

Kai rugius nupiaūdavb'/ višųs gyvulius rf’z^s^šūvį-0 ^ 
rydavo ant rugienos. Su 'galvijais jiueicį -blogo nebųdayd, 
bet su žąsimis, ypatingai su . kiaulėmis,’^-y^rgąį'.J^ia,';. 
piaunasi, sunku pavyti, rugiena ■ kojas t įkuriairm-tiesiog;-1 > 
pragaras. Jeigu’apsiauni klumpes'-^, kojas*sukinėj&;iko-- > 
jos sušyla, prakaituoja; niežti; ■apsidimi'tkSdbkais -jCbŠi;b 
niai vyžiukai) •— bėgioti gerai, jaef koj^ 
pat šutina, kutena. K€^ę^jį^^Įj£o)i^fb9^giį>č ’̂ 
zai, akmenimis,-pagaliais muši,.--netverkdamas,.,q(Josrnėr - 
dėmesio nekreipia^ tavo ašaras-bėga yas 'toliaup išeis- ' 
klaido, o tu -jais?vaikykiš ir rankiok.'-1 ■J1't

7, . ; prię.H’U a K
Šia proga reikia;pasigirti, jog. meSįpiemeuysj>įkaimo!G;: 

atžala ir daug ateičiai vilčių teikiadti'-jakdUomeūė^'keik--- ’ ii 
tis ir kolioti^ mokėjomiiėglogi^ū' ,ūžl:stiatfgd^idšt'!B;j^'.iii ' 
išmokom. Tik; gailai kad, maz^j . si^rato^k^ .tie j^|^ai ■ 
reikšdavo. Kad kęikimąį;^Jiojpjiį^
įtampą atleisdavo,.- ttilžeii .išliejipaĮengvimlayoi Hr-;- i žiaoįfįkr

tų čekistai tiek ilgai kamavo Los 
' Angeles Times korespondentą 
Robert Toth, paaiškėjo kai jis, 
Amerikos ambasadai be paliovos 
protestuojant, pagaliau buvo pa
leistas ir pakeliui j JAV pasie
kė Londoną. Toth 3 metus bu
vo -minėto dienraščio atstovas 
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Maskvoje ir staiga suimtas, ke
letą dienų be poilsio tardytas, 
pagaliau KGB buvo iš SSSR iš
tremtas be aiškių priežasčių nu
rodymo. ’ 

siinkūs darbai ctirbaui į dįenal . .
T~'‘ J‘ - t Pasirodo,- prieš pora savaičių

JAV . žurnalistui Toth paskam- veidą paglbštydaVdj 
vietų specialistas parapsicholo-, Dievo bausme pakušindavę 
gijoje (taip vadinama psicholo-- kodėl jie patys keikėsi, lįoiioįdąv^.ypač 
gijos dalis,, tyrinėjanti psichi- kas nebausdavo? Kodėl-;nęišais]dnQii^^i^o^ii>ž^žiaį-.'<fį 
mus reiškinius, kurių fiziniais į raiškia ir kodėl jie blogi? *G-al lypav^dusidf ipras-^h? 
.argumentais negalimi išaiškin-|T - • * : - s
;ti;-’kaip "telepatija,‘aiškiaregy s- ..
te, teiekinezis (objektų Judim-,malonumu teko'del to susiiauktL'-- 
mas ją neliečiant ir t. p.) Va-L ties vieškeliu kiaules. Dabar neatsimenu kieno kieųlė tie. .! 
Jerij Petukoy ir paprašę su juo sibg per gvoita veržėsi 
slaptai susitikti, Imąngi noris 1 Sgt^s vasarojus iri'’pąsodint< 

■jteikti jam medžiagą apfe; savo; nAo •• j
-tyrinėjimus. Bet susitikimo ne-, 
įjvyko, kadangi' KGB slapti 
-agentai suėmė ir tą rusą ir ame
rikieti.

.Sovietų Sąjungą jau ,yxa pa- 
garsėj usi kaip.’ vadovaujanti pa
rapsichologiniuos,ęt tyrinėjimuo
se, kadangi- soyįętai siekia prie- 
■moiiių taip dvasia pavergti me- ' < F z' ' ' h; džiagai. Kalbama, kad sovie-

Sovietu psichologo
- lt* 4 < . - • r' *~Ts ’ ' T i ; ; C\y j ’ ■

LONDONAS; .Kodėl Sįąvie- f l “ ' * . f

tūri žūti. Tai komunistų rėži- 
;.Įn^> tokiąs. .yiįaas panaudoja 
j Įąipj vadiųamieUji kpnąj^zmo 
piięjkuns sunaikinti. , J-. p .
•, Į Pačios svarbiausios naiki- 
.niiųpj prięjųpnės^ buyĄt alkis

pį į^-iįįyąl, ,jįįr£tenčįų. ir po-f 
ilkio, be šiltos aprangos, prieį O;.

į;¥ ėj ~£»&iyi '• t

ir,;Tev .-davai. r- patys -■tie-Aodžialdš jaurno&-xVei?ždavesi^Kšek-«ie-

, |. Kaliniai nų,ego.dą,yq. apsiren- 
K darbo rūbuose, baltinių nęp 
fandavo ir • nękeisdayo pakai 
Suplyšdayo ar supūdavo . ant 
falinio kjlnp,; o dąuguma ne
gaudavo ir tokių.. Per .2-3, mė^ 
nesiūs viejrą. .kantą; vesdavo i 
pirtį .išdeginti iš...rūi}ti .uteles, 
lai duodayo. po 4. .litrus, šilto- 

prąndens kaliniui apsiprausti, 
jai ir viskas. Jokios medicinos ■i* ' t iTpagelbos nebuvo:- Nebuvo ir

vaišių, kaš/siW.rg°> Jas. ir 
ifnirė -Atirdsiuš* išrengdavo iki 
-nuogiimo ir veždavor f Pohari- 
^ds amžinąjį sniegą ir ten juosr . ■ v- x
"palikdavo be- karštų :ūęp.ą^s-[b^^^ . vąziJĮOja J a,
tįis. Tokios žiaurius gyvenimo

lerij Petukoy ir paprašę su juo • sibg per gvoitą veržėsią*: •pa-. 
vie- 

jĮpEširyžfnTją 
ria

tą botagu, priedui, dar rusišką trižodinį keiksmažodį su
rikau — tik žvilgt į vieškelio čiąr jgat kunigė]is; jr(klieri- 
kas) Kazimieras čBič^ūskas’Va^oj ' arruokl.ės 
mestas kritikui į kiądĮių^ūrį T?

a|^Pėk dąbaęĮAtaudų 
1 ko jam reikėjo- taip, anksti vąžiuotfr jis ii 
įvo žygio atidėti kol kiaulės sugultų? Matyt jis buyo už- 

[taras jau pasisekė' telepatijos važiavęs pas savo seserį, Zidęrą ęąčįą, J(?s namie ; nęrą-

■se perduoti erdvėje įsakymus, be ' jeigų^ įeyąž SUŽ^^^a^J^įteį ^Oybt^įį 
šąlvgosj kalinius naikino. Kaip ia9tJ.u 11 uev *vtuy eieyiuimws zmonjų pamokslo išklausyti * nepraustburnio varda 
..aule pavasario snmgą tirpiho.^ ^ Po4.inVMTQC gauti. 0 jeigu klebonas kum- Antanas Rakštys suzmos —

prapultis! iki šiol•' susitikus H^ida-vo /an^jf^|bučiuoti. 
^paglostydavo, pašnekiAdavo, pąJiJ^is^avo^ką^iii-bu, ką 
mokausi, nusisypsodavo.’ alsjjveljffidama^— kas da
bar bus^a? Baisui.,- vrė’įi a.šJ

Mano laimei niekas to nesužinojo. Jau daug laiko 
prabėgo, ir prelatu būdamas Bičkauskas mirė, Čikagos ( 
ivazimierinėse ’palaidotas...

Keiksmai ir kpliojimai buyo ^naudojami slaviškai. 
Geri buvo rusiški, bet lenkislg^araais sužinodavome ge 
resnių. iš spaudos tinome, kaulisįrątūn^iąu^i rusai. Pir
miausia jie išrado daug kur’ pasaūlyje^'pąįį.itusius keiks
mažodžius, po to — garo vankliuš^ eiekt^ą, lėktuvus, 
spaudą, teleioną, jad^^^ė^izij^^bmin^.^^ih em- 
110 bombas, atmosleriniūs satelitu^ ir 4 
žinomų daiktų jie išras, fo^enkai^.yj^ar j 
imliausiais keiksmažodžiais. -Mesi Ifettfviw 
nieko neisradome. TunMe ^erų i asycoj 
raštais galime dedziųotis, bej^^dd^ jie n 
ria nė vieno padoraus kelksnuizidžio ? Žtutys, 

pūžė, asilas, kuris net mūsų klastė nesivei$a^ __
keiksmažodžiai? Tai-tik niek# dęfcų gerų, k&Tat^nevisai, 
gyvūnėlių gero vardo v alkioj žąsis, kar
ve, na, kad ir velnias — is bėdos galima naudota, o dau-

i.pažįmį- o gąįįr neit- atspėk dąb. įdare, 
tiėjo sa

-.•i?'' T’ radijo ir bet kokiu elektronikos iSalvuosK kalimus naikino. Kam ■ .. “ _ ..
-saule pavasario sniegą txrpiho.į ir Petiukovas norėj gauti. 0 jeigu klebonas kun.- An,tanas Pakštys sužinos —
Šiaip kalimai nvko./Cia nęmi- L. .* tt ,C 3 L r t i . i per Totha perduoti Vakarams g ne ja u tu kaimui/kurie kas- 5 -^x1. . .-fl,a . _ \ ‘- *ka nors is tokiu tyrinėjimu.tAiei! žūdavo nuo žiauriu, sar- k k .
Igų kulkų, saulu.vt>- durtuvų ir -----------

lak'Qaviiuus. AJ ypatiugaiy-kad su'd rask\ t u ir iki tų uužu-

žiuįjįi savo pretenzijų ar pri- 
vuę&ijų už aiŪKluSį saw. pjasi-

Kas nebuvo komunistų- ran- 
koše jų lageriuose, kalėjimuo
se ar treiiilyjė, tas neiurit ir 
negali turely net ;. niązEai^io 
^upradmo, koktus ^'uktiiiniis* ir 
žiaurumus vartoja it' kurio
mis priemonėmis jas haudo- 
ja, prieš tuos nieku nekaltus 
nuimtuosius ir net' teismo hc- 
baus (uosi us,-< o .ūk eąkatedis- 
tą nutarimais- jptjBiėŠlą1*1’ 
uusikaitunų- it pas^rlį .^uež- 

«oionišfcai aitfclįip /' .siŲtffcių 
bausmių, xkurioi^- daugumoje 

i rengiasi mirtimi arba arnži- 
I .m >umošiniiiiu.

/ktM'numsįų /įDŪklatūrfil bau- 
.. id<- ir-baujzii Cįk jdcl <0. kad 
<.,« įLicllfa/j ži^dhtsj iykeiMp gra‘ 

ziau dr kalturiftįiaUįįj^lfizaja.

jdyino priežasčiijb'.
I ė < - * * * z
j o . (Bus daugiau)

Abudu po lygią algą ima, 
bet vienas dvylika kartų dau
giau dirba? Laikrodis.
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PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to ularty!

P*H«at
CospouM

Qu « rte rl y
OUR SAVINGS

’ CERTIFICATES 
EARN UP TO r 7%%

tą ir apsileidusį proletarą, ar į; 
Į kitaip galvojo.’.nėgu komunis-Lį 
! tų teorija moko. Tos rūšies as- y. 
• meilys yra vfšuomfec persekio- 
ijaiiii, terorizuojami ir užda- 
I romi į kalcjimuš, Jidrfclagcrius 
' ir tremiamį* lotini u s . Sihįro
į kęašiųs^ur pačios žiauriau- 
sios gamtos sąlygos ir laisvas 
zaiK>gu»»-teii -gj yenli. -negali.
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WITH REPAYMENT 
TO F»T YOUR INCOME

sės us for 

financing. 

AT OUR LOW RATES
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#ru & čia

Savings and Loan
..... .. ......... L-___ '

2ŽU WEST CERMAK ROAD
’ i ' ■ , y *■ -,

Prm KazamadskjU. Prn&ns. K, • ; ..
BOOKS i Mou.Tua.Fr 1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 6060$

Phone t VIrgtnl* 7*7747

mė sudrebėtų, dangus' sužaibuotų, •'saulė"’ pritemtų, žmo
gui nervus sukrėstų, kad net kiaulė susiremtų. Tada ne
reiktų jokių skolinių, ne tik ruėiskų/lehk&kų ar ir ame
rikoniškų. y

4
(Bus daugiau)
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A tttMŲ PASAULYJE 
.. jk?r' žvaigždžių karas

Faųt^zijds mėgiamos visų blausios aplinkos dekoracijos, 
jtautyhiV .visokio amžiaus! kostiumai, tipai, vardai, įtai- 
"žmpalų. fantazijos ypač gan- sai, instrumentai, mašinos, gin 
i’sų pasakose. Kiekvie-j klai, lėktuvai ir kitkas. Netgi j
įnami; diifgsijiąĮne literatūriniaĮ robotai padaryti teigiamais! 
tpįę .yęĮfcaiė'; neapsieinama be charakteriais, humoristiniai, o 
.fantazijos lrji|odaugiau keis-1 tai nėra lengva. Kiekvienas 
tump-architektūroje, tiio kuri- , žmogus laukia humdro, juo la 

ipys įdom.ęshįš-, A ' biau netikėto. ■ .
Filmuota Tunisijoje, Guate-

,/ahta?ijps lt. jūo dąugiau keis-

|Dyą įdoriiesnis. j
V .panašiai ir filmuose. Be fan .......... ..... ..........
Itaįy^. nebūtų filmų, nebūtų Inaloje> Kalifornijoje' Anglijo-' 
, nuostabiosios filjnihės techni- jį Įdomiausi kai kurių būty- 

keistumų, įjų kostiumai, mašinos, įtai- 
I sai, garsai. Neaiškumą palieka’ 

i su 
dėtihgiausius skridimus, tar
si būtų protingiausia būtybė. 
Filme stipri fantastinė režiū- 
ra gerai sugauta bare, pavaiz-

tmi labai nesimpatišku tipo, Buvo perskaitytas praeito »u- 
> vaidmenį, maždaug choleriko,} sirinkimo nutarimų protokolas.
vietomis grynai isteriko ar net> Jis buvo surašytas, kaip susirin- 
bepročio. Abejotina, ar gali bū kimo buvo nutarta, ir priimtas 
ti teigiamumas ieškant naujų kaip skaitytus.
charakteXu. Greičiau auto- C
riaus (Earl Mac Ranch) pusi- sekretorė p. i. 
metimas, kaip ir kitu nesavai- ir už jos tik-lų 
domi kraštuti n imat Savo valtį ku jo skaitwn.
menį jis atlieka neblogai. į ir valdyba, išraiški’

Liza Mimielli, nepamiršta, ku m i 
mai puiki filme “Cabaret”, uia-tyti du 1.ij> 
nieko naujo neparodo. Geriau- pinigu, bet 
siose vietose stengiasi, kad ir-darnas dai 
nenorėdami, kopijuoti ’’Caba
ret”, kur ji buvo nuostabiai 
gera.

Bendrai filmas neblogas, 
daug ištęstas, bet lengvas.

tė i1

ir priimtas * 
Protokokį skai- 
Iatyrusi klubo A 

/a- bidžgalvienė 
urašymą ir aiš- 

hioo nariai 
adėką ran- 
i uvo skai- 

■ reikalingi 
kiužas, pats m-tarė- 

u; iau pajamų, laiškų 
nepatenkino.

per

Į. 5 ^nQ<hę fantaziją rašy- didelė beždžionė, atliekanti 
tojus.. Jų7 ra^taj mielai skaiĮo- dėtihgiausius skridimus, l 

,mį.įr^aažnaf, šimtmečiams pra s- • - ■ • - ■-
įbėgus,' parašytieji keistumai

jgyvendinaini. šiandien _ „___ _ t___ _
^jąū jie tik;skraidoma ore, het.^nojant keisčiausius tvarinius 
yhęt ^ntįskrendą^a_ į kit.as pla- besilinksminant. Kiek pasikar 
Įnetas, metaĮipiaiš laivais nar- tojįmų pabaigoje, sukilėliams 
|dpnją vandenimis. j skrendant-bombarduoti valdan
J AtsĮjhenate amerikiečių fil- čios galybės centrą. Įdomesni 

‘‘Ajhėricah Graffiti”? Ga- keistumai prieš tai. Filmas ne 
*iįa 7 gyvenimiškas, ; realistinis 
riiiiesto' jaunimo; į pavaizdavi- 
-mas. ^Filmas laimėjo įvairių 
įprefcii^jųi aižyųiegiimų. Jo au-

Georgę 'Lucas su .produ- 
(sėriii Gaty. • Kurtz per irę j ė tą 
-hieių: sukūrevisiškaik i tokios 
įrūšifeą.' (ilinąį pilną, fantazijos: Filmas kainavo apie devynis

ii^iįvių'kalba va- milijonus dolerių. Tie pinigai 
•dįnsiriįę! “Žvaigždžių karas”, jau atgauti ir jų bus dar žymiai 
Čpo tvuįaufcjJ/-įšilėpSiibja į karą 
yga-iąktikoje tarp -viešpataujan- 
^ėios galybės ir sukilėlių, kuri e 
įjtą kitos plahetos ar žvaigždės 

j Georgę: Liicas sakė, >kiekvie. 
pąaš ęįiiąh.tisfilmą; nori emo- 
Ąijų sh-krėtjnio/nesvarbu jis ar 
'.ji yiAsęptyhidlikosĮ lenkai.
Jąr: sį^tjrnių<,dešimčių metų. Spalvingame trejetos valan- 
^Fihjjeįtem. du filme pilna įdomių karinių 

£r... <fi-’veiksmų, netūraliai pavaiz- 
•j’ekcija George Xiicas pasigėrė! duotų. Išimties būdu vokiečių 
^tihi. yfeiksfoąs palaipsniui vis,nevaizduoja visiškais kvailiai^ 
įdaūgiail įiėfnpiamas. Nuosta-j kaip dažniausiai amerikiečių

Vilniaus panorama is Gedimino 'kalno žiūrint

filmuose žydu režiseriai, pro
diuseriai, autoriai daro. Ir dar 

senstantis, tinkamas visų am-^ kas: išvadoje anglai, ameri
kiečiai, lenkai pralaimi ir pa
tyrę baisiausius nuostolius pa
sitraukia iš pultų vietovių Olan 
dijoje.

Sukaupta išsimtinai geri ar 
tįstai (alfabetine tvarka): Dirk
Bogarde, James Caan, Michael kas negras Muhammad Ali pa- 
Caine, Sean Connery, Gene* rašė apie save knygą ‘‘The 
Hackman, Laurence Olivier,1 Greatest” ir pagal ją pareng- 
Robert Redford, Maximillian tas ir pradėtas rodyti filmas 
Schell, Liv Ulmah ir kt. Iš- tuo pat vardu.
skirtinai puikūs Sean Conne-] _ . . _
ry, vaizdavęs anglu tankų va. i Casslus CIay au^° nebloga! 
dą ir Gene Hackman vaidines genančių negrų šeimoje. Jau 
lenkų generolą. Silpnas Di;k'nystėje jis buvo kaip daugelis 
Bogarde, vaidines anglų gene- 7vaiklJ’ boksuotis pradėjo dvy- 
rola. Kvailoku ‘atrodė ameri-'Ilkos met^ aukso medal\ laK 
kiečiu pulkininką vadines El-I mėj° 18 metų Vėliau pakeitė 
liot Gould, pionieriais sta- savo vard? I Muhammad AR, 
tęs tiltą per. Reiną ties Olandi- Į taiP ir dabar vadinasi.
jos Arnhem, kur vyko pagrin
dinės kautynės.

Kariškų filmų mėgėjams fil
mas patiks,

žiu žiūrovams. Paleido 20th 
Century Fox. Didžiausi sąra
šai techninio, garsinio, optinio, 
elektroninio, garsinio persona
lo. Tam tikru atžvilgiu fihųas 
nuostabus.

Pagamino United Arists pa
gal Cornelius Ryan knygą. 
Rankraštis William Goldman. 
Produseriai Joseph E. Levine 
ir Richard P. 
rilis Richard
Žymiausias

Pasauliniai

Levine. Direkto- 
Attenborough.
(The Greatest)
garsus boksiniu

daugiau.
Tiltas per toli

Įspūdingas filmas vaizduo
jantis vieną gabalėlį iš Antro 
Pasaulinio karo anglams, ame 
rikiėčiams puolant vokiečius 
Olandijoje. Anglams talkina ir

Spalvingame trejetos valan-

New York, New Nork
Antram Pasauliniam karui 

pasibaigus, į New Yorką grįžo 
daug jaunų vyrų, merginų, ne 
turinčių ką veikti, ieškančių 
meilės, nuotykių, darbu. Vie
na tokių yra mergina, kurią 
vaidina Liza Minnelli. Prie jos, 
kaip ir prie eilės kitų, stengia 
si prisitaikyti saksąfono groji
kas, padauža ir gerokai nusi
kaltėliškas jaunas 'vyras, kurį 
vaidina Robert D.e Niro. Su 
juo pernai turėjau pasikalbė
jimą, tada jis paliko labai ne
rimto įsivaizdinančio jr neleis 
tinai kvailo tipelio įspūdį, ku
rią nuomonę negalėjau atsikra 
tyti per visą filmą.

United Artists gerame muzi
kiniame filme “New York, New 
York” italas Robert De Niro 
(angliškai gerai kalbantis)

Žemaičiai juda
žemaičių Kultūros klubas tu

rėjo savo pusmetinį susirinkimą, 
birželio 15 d., šaulių namuose. 
Pirm. J. Skeivys pradėjo susirin
kimą ir pristatė dienotvarkę, pa
gal kurią ir buvo vadovautasi.

Patikrinus valdybą ir pager
bus mirusią klubo narę Frances 
Gurskis, vienos minutės atsisto
jimu, priimti trys nauji nariai: 
Stanislovas Juozapavičius, Pe
tronėlė Juozapavičienė ir Anna 
Wiechecki.

prašytojų

Po to, pirmininkas paskelbė, 
kad du mėn. klubas turės atos
togas, o rugsėjo sekantis susi
rinkimas bus 21. Išsibaigus die
notvarkės punktams, palinkėta 
sėkmingų atostogų ir turėta 
gausios vaišės.

Juozas Skeivys,
Klubo korespondentas

Vėliau kasininkas pranešė, kad 
■keturi klubo nariai, nereaguo
janti-' Į pranešimą, kad jie yra 
jau nuo 6 mėn. iki 11 mėn. ne
mokėję nario mokesčio ir kaip 
nesumokėję, skaitomi automa
tiškai išstoję iš klubo narių są
rašo.

Klubo nariai nusprendė turi
mą pinigų sumą padėti i banką 
keturių metų terminui iš 
Klubas nebeįstengia rengti pa
rengimų, iš ko būdavo gauna
mos, kad ir kuklios pajamos, tai 
sugalvota gauti pajamų iš nuo
šimčių.

Galinauskas gavo 
širdies priepuolį

Pranešu Tamstų žiniai, kad at
vykęs i Liet. Nam. Sav. Org. su
sirinkimą (June 16) ponas Pet
ras Galinauskas pasijuto blogai 
ir pradėjo eiti namo, vos pro- 
duris išėjęs ir sukrito ant ša- 
lygatvio, kur buvo pašaukta 
Greitoji pagalba ir nuvežtas į 
šv. Kryžiaus ligoninę.

Daktarai konstatavo širdies, , 
smūgį. Dabar jau stiprėja ir , 
vis dar ligoninėje. P. Galinaus- , 
kas yra susipratęs lietuvis pa- - 
triotas ir organizacijose geras - 
veikėjas.

Linkime Jam kuo greičiau pa- . 
sveikti. Juozas Skeivys -

NA t J IENŲ
PIKNIKAS

Liepos 17 d., sekmad
■ '"f

POLONIA SODE
< • ‘ ’A '

46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE

Pradžia 12 vai

ietnamo karo metu jis at
sisakė eiti į JAV-ių kariuome
nę ir dėl to prarado daug leng 
vatų. Dabar, kaip jis rašo, ta-

. tai išėjo į naudą.
Jis labai sveikai sudėtas ir 

stebint jo bokso rugtynes ste
biesi, kaip jis išsilaiko nepart 
renktas. Priešininkas daužo 
taip, kad normaliai sudėstytas 
žmogus leisgyvis drybsotų ant 

, žemės, o jis, žiūrėk, sau stovi, 
ne tik stovi, bet atlaikęs dešim 
tis baisių smūgių, kaip gumi
nis sutvėrimas pradeda pats 
daužyti. z

Jo rankos pakėlimas 
brangus, brangesnis . nei gero 
darbininko metinis uždarbis 
Už bokso rungtynes prieš Fra 
zer jis gavo penkius milijonus 
dolerių, prieš. Foreman penkius 
milijonus, prieš Norton šešius 
milijonus dolerių, ir t. t. Iki 
šiol buksuodamas jis jau už
dirbo apie 41 milijoną dolerių. 
Ir tai. toli gražu, ne pabaiga. 
Knvga, filmas vėl duos daug 
milijonų, įvairios kitokios pro 
gos vėl milijonus. Tūkstančiai 
jau tevartojami arbatpini
giams ar kokiai smulkiai au
kai. ..

LIETUVOS AIDAI
ijSrB Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

Šeši. 8:00 - 10:00 v. v.. — 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. - 1230 AM 
Veda K. BRAZDŽIONYTĖ

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

Taupykite dabar
pas mus

Aiškiai pasisakė prieš 
žmogaus teises

BELGRADAS. — Sovietų vai- ' 
džia ketvirtadienį pareiškė 35 
valstybių konferencijai, kad : 
Helsinkio iš 1975 metų sutarčių 
revizija gali suirti, jei pilnai su
tarčių revizijai ateinančio ru- : 
dens visuotinai konferencijai die- .< 
notvarkė bus priimta sovietams 
nepatinkanti. Vakarų diploma- .. 
tai kaltina sovietus mėginimu pa
laidoti žmogaus teisių reikalą 
neaiškios dienotvarkės priėmi
mu. Ketvirtadienį tebebuvo ieš- , 
koma kompromiso.

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

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką...

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Filmas malonus žiūrėti. Net 
kontraversiški momentai pa
rengti atlaidžiai. Yra humoro, 
gyvenimiškumo. Jisai nėra ar 
tistas, bet filme atrodo natūra 
liai, pilnas savotiško keistumo, 
ir tai pa jo dalis. Pavaizduo
ja, kad siekdamas pagarsėjimo 
vartotojo keisčiausias priemo
nes, net imituojant kitų asme
nų balsus skambinant polici
jai, spaudai, visur iškeliant sa
ve.

Iš moterų patraukli negrė 
Annazette Chase, vaidinanti 
jo antrą žmoną. Iš baltų žmo
nių daugiausiai matomas Er
nest Borgnine, kaip jo trene
ris.

ilFmą režiasvo Tom Gries, 
pažįstamas iš jo. gerai režisuo
tų filmų su Charlton Heston. 
Taip pat režisavo du Charles 
Bronson filmus: “Breakout” ir 
“Breakheart Pass”.

“The Greatest” paleido Co
lumbia Pictures. Tinka vUat 
šeimai.

jš> JVERSAI

1800 So. Hahted St

Taupykite dabar. į
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- į

šio dieną, nešė, nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos. 5

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI

įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Kodėl žnevą nervuoja pagrindinės 
žmogaus teisės?

Iki šio meto dar nebuvo jokio tarptautinio posėdžio, 
kuriame sovietų valdžios atstovams būtų pakištas po no
simi kaltinimas apie pagrindinių žmogaus teisių -neger
bimą. šitas klausimas galėjo būti rusams primintas prieš 
tris metus vykusiuose Vienos pasitarimuose, kai buvo 
ruošiami Helsinkio aktai, bet tie posėdžiai buvo uždari, 
aptariami klausimai nebuvo paskelbti spaudoje, todėl 
niekas negalėjo pačiam Brežnevui, Gromykai ar kitiems 
pareigūnams primesti, kad jie nesilaiko pagrindinių žmo
gau teisių. J '

Prieš du metus Brežnevas ne tik sutiko įrašyti į Hel
sinkio aktus kelias žmogaus teises, bet jis pats po tuo do
kumentu padėjo savo parašą ir tuo reikalu pasakė gana 
ilgą kalbą. Jis kalbėjo apie Europai reikalingą taiką, 
apie sienų saugumą, apie prekybą-ir kitus taikai būtinai 
reikalingus dalykus, bet jis neužsiminė apie žmogaus tei
ses. Jungtinių Tautų žmogaus teisių deklaracija yra pla
ti. Sovietų Sąjungos atstovai savo valdžios' vardu priėmė 
tą deklaraciją. Dali tų teisių sovietu diplomatai sutiko 
Įrašyti į Helsinkio aktus. Sovietų atstovai pasižadėjo, leis
ti pasienio gyventojams pasikeisti savo nuomonėmis įvai
riais taikos ir valstybės klausimais. Jie sutiko leisti šei
mos nariams sueiti ir gyventi, išardytas šeimas sujungti, 
laisvai laiškais ir spaudą pasikeisti, skirtingas pažiūras 
suėjus išdiskusuoti.

Bet visa tai buvo tiktai Helsinkio aktuose. Tuos ak
tus spausdino, dalinosi, komentavo, bet sovietų valdžios 
atstovai nekreipė dėmesio Į Helsinkyje padarytus pasiža
dėjimus. Amerikos diplomatai kartais nuo kartu užsimin
davo apie žmogaus teisių gerbimą, bet jie kalbėdavo 
paukščių kalba, diplomatiškai. Tiktai prezidentas Jimmy 
Carteris savo inauguracijos kalboje užsiminė apie šį svar
bų klausimą. Kalbos metu mažai kas atkreipė daugiau 
dėmesio į šį jauno ir naujo prezidento sakini, bet kai jo 
kalba pasiekė Maskvą ir ji buvo išversta Brežnevui, tai 
jis tuojau pajuto savo nelaimę. Jis, perskaitęs kalbą, pa
reikalavo išaiškinti, ką naujas prezidentas turi galvoje. 
Juo daugiau prezidentą Carteri tuo reikalų klausinėjo 
tuo jis aiškiau pasisakydavo. Kiekvienas prezidento pa
reiškimas pertempdavo Brežnevo nervus.

Leonidas Brežnevas pirmas suprato žmogaus teisių 
klausimo pavojų ne tik jam, bet visiems žmogaus teisių 
uzurpatoriams. JisHelsinkyje pasižadėjo žmogaus teises 
gerbti, tuo tarpu jis pats ir visa sovietų komunistų parti
ja ne tik negerbė kiekvieno žmogaus teisių, bet tas teises 
pasisavimo sau. Nuo žmonių komunistai -tas teises atė
mė, kad galėtų patys naudotis didesnėmis privilegijomis 
ii’ lengviau skriausti tų teisių netekusius žmones.

Daugelis mano, kad Lenino vadovaujami bolševikai 
nuvertė Rusijos carą, nesugebėjusį pasiruošti karui ir 
pralaimėjusį labai svarbias pozicijas. Rusijbs carą nuver
tė demokratines Rusijos jėgos 1917 metų vasario mėnesį. 
Rusijoje buvo sudaryta koalicinė vyriausybe, kurios prie.-1 
šakyje atsistojo darinėtis Aleksandras Kerenskį. Jis ruo 
šė dirvą, visuotiniems rinkimams, žemės reformai ir ki-1 
tiems pertvarkymams visame krašte. Leninas, vokiečių 
pinigais pajėgęs suorganizuoti didoką agentų skaičių vi-1 
same krašte, 1917 metų lapkričio 7 diedą padarė pervers
mą prieš demokratinę Rusijos vyriausybę.

Tuojau po perversmo, Leninas išvaikė pirmą demo
kratiškai ir laisvai rinktą Rusijos perlamentą, kuris tu
rėjo paruošti demokratinę kraštui konstituciją. Leninas 
pasiuntė grupe ginkluotų jūrininkų į susirinkusį steigia-1 
mąiį seimą, įsakė visiems skirstytis, jeigu nenori žūti nuo 
. inkiuol jūreivių grupės. Demokratinį parlamentą le- 
: mus išvaikė, o naujo parlamento, kuriame būtų gerbia
mos visų krašte gyventojų teisės, niekad daugiau nešau
kė. Pirmame rusų parlamente bolševikai turėjo tiktai 
kelis atstovus. Rusijos gyventojai jais nepasitikėjo, jų

GRAIKŲ MŪZOS URANIJA IR KALUOPĖ. Padavimas sako, kad Uranija buvo graiku a sirenom i- 
jos mūza. Visi gralky astronomą* bei matemarikai semdavosi iš jos įkvėpimo lakioms mintims ir tiks
liems apskaičiavimams. Graikai ją vaizduodavosi atsirėmusią ant Žemės rutulio; Greta jos matome 
graiku epinės poezijos mūza Kailįope. Ji yra rankas padėjusi ant Homero "Odisėjos". Prancūzijos 
meninkas Simon Vouetw gyvenęs*1590—1649 metais, kelis metus studijavo Graikijoje, © vėliau, sugrį
žęs į Paryžių, nupiešė šį muzu paveikslą. Graikai sako, kad niekas taip gyvai neatvaizdavo siu dvieju 
mūzų, kaip tai padarė prancūzas Vouet. Tai vienas gražiausiu meno darby, esančiy Washingtono me
no galerijoje. i x 4

A. SV1LONIS

PAGARBA TIEMS, KURIE 
NEPASBIETE PRINCIPUOSE

Dideliu disonansu nuskam
bėjo šįmet spaudoje, kai buvo 
atskleista, kad vienoje Chica- 
gos lituanistinėje mokykloje, 
Vasario Ifcsios šventės proga 
iš mokinių buvo renkamos au
kos Lietuvių Fondui, o ne lais
vinimo institucijai. Ko galima 
tada tikėtis, kad tokie lietu- 

?viukai, baigę mokslus iš savo 
nemažo uždarbio skirtų aukij 
lietuviškai spaudai, bei laisvi
nimo veiklai? Taip pat, reik 
apgailestauti, kad mūsų moks 
1 įninku, profesorių nebesigir
di rezistencinio balso dėl oku
panto pastangų išeivijos jau-i 
nįmą visokiomis klastingomis* 
priemonėmis dezorientuoti, .jį) 
nutildyti.

I . ' ’ i 1'4 it r . . L
I Buvęs JAV -International tys sovietai transliuoja į visą 
Broadcasts g viršininkas ^r, pasaulį %1-i'iomis kalbomis po 
David Abshire kuris prižiūrė
davo lai}): pal Radio Free Eu
rope ir Radio Liberty stotis, 
Londono “'rimes” (birželio 3 
d.) paskelbė įdomių straipsnį, 
pavadintą “Rusijos taikinys ko 
voje;<iėl radiju laisvės”. Jis ra 
šo, kad Belgrado konferencijo 

Į je djtižiausia kova tarp Rytų 
ir Vakarų vyks dėl Helsinkyje 
sutartos laisvos radijo infor
macijos.

Iš dr. Abshire straipsnio aiš 
■ kėja, Aad prieš kiek laiko skli- 

■i dę gandai apie , minėtoms 
I dviems radijo stotims grėsusį 

tuščias prašipavpjų nebuvo 
manvmas.

2.000 valandų per savaitę, bet 
transliaucijAs, taikomai jų pi
liečiams, laiko kišimusi į sve
timus reikalus, todėl nesideri
nančius sq Helsinkio akto dva 

tsia. : ; i
Labai galingi minėtųjų sto- 

” čių siųstuvai1 yrą V ak. Vokie
tijoje, Portugalijoje ir Ispani
joje. Sovietų vadams pradėjus 
spausti ir įtikinėti, kad jos tąr 
nauja JAV slaptosios tarnybos 
reikalams, minėtųjų kraštų vy 
riausybės buvusios pradėjusios 
galvoti apie stočių likvidavi 
mą. Bet dr. Abshire turėjęs įti 
kinti Portugalijos valdžios at
stovą, kad Free Europe stotis

Po Helsinkio kojiferencijos] kaip tik patarnauja J. Tąu- 
kad ne tik toms, gindama jos chartojė api 

EEC, Voice or America ir De- brėžtas, žmogaus teises. Sutar- 
utsche-Welle nebebus trukdo- tis buvusi pratęsta 15-kai me
mos, bet taip pat laisvai galės) tų. , ‘ ' J, ė 
siųsti informacijų Radio Liber' 
ty ir Radio Free Europe. Deja, 
taip neatsitikę. Nors tas truk 
dymas sovietams kaštuojąs 
apie 300 milijonų dolerių per 
metus, bet jis tęsiamas toliau.

Radio Free Europe transliuo 
ja šešiomis kalbomis į Rytų 
Europą, o Radio Liberty — 16

Vakarai tikėję,

Ispanijoje, Costa Brava pa
krantėse, veikia labai galinga 
Radio Liberty stotis, siekianti 
Centr. Aziją, Alma Atą ir Taš
kentą. Sovietų/ įtaigojami is
panai taip pat dųrvo nutarę per 
šešis mėnesius uždaryti Labey- 
ty stotį. Dr.' Abshire lankėsi 
užs. reikalų ministerijoje Mad
ride ir išsiaiškino, kad stotis 
tarnauja ne .CĮA, bet laisvės 
(įskaitant, ir Ispaniją) reika
lams. Terminuotas drąudiinąs 

’ atšauktas, bet nauja . sutartis 
nepasirašyta.
-•Straipsnyje rašoma, kad iš 
pačios Sovietų S-gos valdžios 
surinktų duomenų7 tnatyti^kad 
gyventojai nėra: ■ patenkinti žį 
uių cenzūra ir ieško jų kitur. 
Visuo tinis gyventoj ų izolliavi- 
mas sudaro pavojų ne tik au- 
toritatyvinėms vyriausybėms,

t rėš Kaukaitės — žebriūnienės 
koncertą. Reik tikrai stebėtis, 
kodėl jam šovė į galvą min
tis ją išeivijos spaudoje garsiu 
ti?\Jis ją pristato “Tėviškės 
Žiburių” skaitytojams su pato
su iškeldamas jos meninius sui kalbų į Sovietų S-gą. Tos dvi 
gebėjimus. Lyg jie nežinotų,I stotys pranešinėja -Sovietų S- 
kad mūsų tauta turi daug iš- g0S'ir Rytų Europos klausyto- 

i puolėsi jau-P:^y dainininkų menininkų ra
’ : V irgi- rytojų. Jų turime gal nemen

kesnio lygio ir išeivijoje ir tai. vietŲ. radijo; stotys. Nors pa
ne vienų. Bet jei jau/Jkartų jis’

lė, Aldona Mąrijošienė, skau-| čmėsi rašyli apie Kaukaite tai 
čių veikėja, Audronė Butvydai ‘kam nutylėti, kad ji nėra lais
tė ir akompaniatorius niuz. A. va' ° okupanto

1 gdlMLlU -------------- ------------------- ------------T X--------- -------------r ---------------------- --- }, • A-

Darbihin- vijai mulkinti. Juk ji išvykdą-Įten nePaslunt®- 
kas. Spaudos pranešimu, toks ilia užsienin turėjo palikti sa-

(Tęsinvs) :
skaitant Dirvoje (VI. 16), kad,Į>* 
New Yorke Giedrės Kaukaitės 
koncertu suruošti fe. i 7

nosies kartos>,atstovės: 
nija Paulyta — Sirusienė, Vi
da Jankauskienė, aktyvioji sau

i
Prižgintas. Koncertą garsino 
lietuvių radi jos ir ]

komitetas buvo suorganizuo
tas iš mūsų neeilinių žmone
lių, tos pačios Kaukaitės — Že 
briūnienės koncertui suruošti 
ir Los A n gėlėj &

Dar skaudžiau skaitant “Te
škės Žiburius” (VI. 9). J. Ku- 

prionio “repdrtažą” apie iš. Vi! 
Pesimistinės mintys siaubia niaus atvykusios, atsieit Gied-

arčiau nepažino, jų programos nežinojo, bet jie jau pa
dėjo pagrindus specialiai komisijai ir turėjo gerai gink
luotų latvių buri, kuris buvo pasiryžęs išvaikyti visus, 
kuriuos tiktai Leninas ar Dzeržinskis lieps.

Komūnistai neturėjo daugumos rusų steigiamajame 
šeima, kaip jie šiandien jos neturi Ispanijoje, Portugalijo
je ar kurioje valstybėje, kur žmonės gali laisvai pasirink 
ti savo partijas ir savo atstovus. Leninas bijojo-suorgani
zuoti demokratinius rinkimus, nes jis buvo tikras, kad 
didelė gyventojų dauguma pasisakys prieš jo atstovus 
ir visą jo politinę ir ūkio programą.

Leninas negalėjo gauti Rusijos gyventojų daugumos 
pritarimo, tai jis viską taip susuko,, kad galėtų pasigirti 
mažos “daliniu laimėjimu’^ Jis pagrindan padėjo Petro
grado sovietą, kurį sudarė tiktai suorganizuoti Petrogra
do darbininkai Bet ir darbininkai nepritarė bolševikams- 
Įjeninui ir Trockini teko sukti Petrogrado sovieto rinki
mų^ kad išeitų laimėtojais. Leninas Rusijoje jau pradėjo 
vesti tokius “rinkinius”, kokius sovietų karo jėgos ir po
licija'pravedė Lietuvoje 1940 metais. Jis leido tiktai ko- 

• munistams “iškelti” kandidatus, o vėliau varė . lietuvius, 
kad balsuotų už bolševikų kandidatą. Leninas Rusijoje 
atėmė krašto gyventojams teisę pasirinkti tokius atsto
vus į parlamentą, kokie jiem atrodė geriausi. Vietoj pasi 
rinktų atstovų, Leninas jiems pakišę partijoš pakinktus 
atstovus. Visoje Sovietų Sąjungoje įr pavergtuose kraš- 

i tuose dar ir šiandien eina toki patys klastoti “rinkimai”, 
kokie buvo pravesti Petrogrado soviete.

Rusijoje buvo policija, kuriai Kerenskio laikais buvo 
, įsakyta gerbti kiekvieną krašto gyventoją, be pagrindo 

neareštuoti, be nusikaltimo nebausti. Leniną^ . tuojau po 
lapkričio perversmo paskyrę Dzeržinskį suorganizuoti 
policiją vyriausybei ginti. Iš tos Dzeržinskio grupeles iš- 

: augo dabartinė Juri Andropovo variovaujartia valstybės 
saugumo organizacija, prieš kurią Stalino laikais drebėjo 
kiekvienas komunistas, drįsęs suabejoti Staįijio patvarky 
mais. Į jo pinkles patekęs žurnalistas Thot ne tik drebėjo, 
bet nebuvo tikras, ar jis kada išeis iš Lefortovo kalėjimo, 
kai iš jo neišėjo šimtai tūkstančių rusų ir užsieniečių.

Brežnevas nervuojasi, nes jis žino, kad jam bus la
bai nemalonu aiškintis, kai 
misijos narys paklaus, kodėTR^Į^r Ru-[
sijos ir rusų pavergtų kraštų gyventojams, pasirinkti tokių j 
žmonių, kurie jiems atrodė geriausieji? Kodėl 60 metų 
laužai laisvų rinkimų teisę ir žmonėms primeti tik bol

ševikus?

jams apie įvykius, jų pačių 
krašte, kurių neperduoda Se-

> vergė, kurią 
naudoja kaip priemonę išei-

va vaikus, kaip garantiją, kad 
ir vėl sugrįš į vergia. ; Kodėl 
neatskleisti, kad okupantas 
rengiamais koncertais siekia iš 
eiviją nuteikti, kad užmirštų 
tautos pavergiųlą ir jos gęnoci 
dinį 'naikinimą. Kodėl neats
kleisti ir to fakto, kad jos kon
certo repertuatas yra griežtai 

tarnų išcenzūruotas.
atskleidimo faktų J. 
“recenzija”- yra ne- 
— klaidinanti. Tat,

lai labiausiai' pritikti) j aš’ 'iš
girst i Sibiro lietuviams tremJ 
linianias. Deja, okupantas jos

'VIII' . ; :-
J. Kuprionis savo “recenzi

joje’ Kaukaitę išeivijai prista-' 
to taip, kad atrodo ji būtį-lais taikaL^''"^'’

Baigdamas autorius sako: 
‘“Vąlsh'bės sekretoriaus Cyrus 
Vanče išvykimo į Maskvą. iš. 

’ vakarėse pxęzįdenĮą& Carteris 
patvirtino Board for Interna
tional Broadcasting rekomenį- 
daciją. pa'didinti Radio Free Eų 
frope ir Radio .Lįl^rtyd translia
cijas- vienų trečdaliu,: kad • jos 
galėtu pagerinti-kampaniją už 
žmogaus teises. Prezidentas 
negali vesti diplomatinę kovą 
dėl žmogaus tęi^jų, rašinėda
mas kiekvįenani ., disidentui 
laiškus ar pribūti juos Baltuo
siuose Rūmuose. > I

Radijo transliacijos gali nų 
tiesti tarp Rytų ir Vakarų til£> 
tą, kuriuo keliautų teisingos 
žinios, iš yieno krašfo į kitą ir 
tuo būdu išnyktų priešingu
mai, susidarę dėl vienos šalies 
uždaros sistemos”.

Iš. E. L. į

va. Atrodo, kad užteko losange 
liečiams jai ranka pampti,1 ir 
aįtvyko, juos; palinksminb ir iŠ-ė 
vyko, kurią priydėjo gausiu 
tankų plojimu. ’ '1 ■”

Sunku būtų tikėti, kad jau 
visi losangeliečiai būtų tokio 

’nusiteikimo* kaip JK^ Nema
nau, kad visi būtų tos'pačios 
nuomonės, kaip JK ja pakvięą 
•ti. Juk jei ją kvietė, tai tik tin
kline visokiomis išgalėmis jau 
kuris metas stato “tiltus” ben 
dradarbiauti su okupantu, ku
rie ten nuvykę džiūgauja išug 
dyta Maskvos dėka kultūra, tie 
kurie jau nesako ir neberašo-,, 
kad Lietuva yra okupuota..

Reikia tikrai stebėtis, kad 
mūsų jau kaikurių ir žilos gal
vos yra pasimelųsiosl. Kurie 
jau reiški a lyg ir- apgailestayį- 

, nių, kad šitpks , Kaukaitės pr- 
Žėbriūnienės koncertas vyko 

ar ją okTrpantSs bent vieną kar kuklioje aplinkoje ir Sutiktas 
tą buvo pasiuntęs Sibiran kurt dar kuklesne reikiama.‘Tat, rei 

ikia sveikinti tuos, -losaagelie- 
čiųs, kurie nepasimetė princi
puose, kurie 'žino ko okupan-

: okupanto
Be šių 

Kuprionio 
Objektyvi
teisingai Dirvoje buvo rašyta 
tos pačios Giedrės Kaukaitės 
New Yorke, jos koncerto pro
ga. kad nuo Lietuvos priešo 
pabėgę, savo akimis metę tę
vų brolių ir kūdikių žudynes, 
pradedame su politrukais bi

čiuliautis.

J. Kuprionis rašo, kad ji 
gastroliavo Suomijoj, Norvegi- 
jo, čekoslavakijoj. Lenkijoj, 
Vengrijoje JAV tos Angelės 
mieste. Bet noriu jj paklausti

dar ir šianAien tūkstančiai, ir 
tūkstančiai ištremtųjų lietuvių 
kenčia vergiją, kad savo dai_
noniis.^kurių melodija drebiną tas siekia siųsdamas koncer- 
širdį — kaip jis rašo — ir tųr 
dainų žodžiuose jis matė tau
tos dejones, girdėjo jos šau- ( 
ksnią. Man rodos, kad kaip (ik

Geriausias .patyrimas apie 
vyrą arba moterį yra stebint 

"jų ėlgeSĮz karštuose 4ginčuo-. 
se.

tnoti 
jiems!

d a i n i n i n ku s. Pag a rb a

(Fabaiga>
• Labai išmintingi žmonės 

gali būti visai nesuprantami ię 
, nesuprasti.

'i'Jt

Buf labris 'Xutty star
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uK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ V i GO5 
GINEKOLOGINr CHIRURGlJA 

6449 So. P^la&i Rd. (Crowford
rtedical Building). Tel. LU 5-644* 

Emma ligonius pagal šusterimą
*ej ncaUUiepia, skambinti 3JĄ-8OO-

DR. ANTĄNAS J. GUSĘNĄS ,

, ŠIRDIES APSAUGA

uit C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6950533

Fox-Valley Medical Center 
boO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim RcL Westchester, III 
VALANDOS: 3—9 darbo denomis i> 

kas antrą šeštadienį 8--3 vai.
Tel.; 562-2727 arba 567.2728

Rez.:'GI 3-0373

DR. W. EISIN-EIS’NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CH1RURGUA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5 267Q

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siiiepia, skambinti Mi 3-^0^.

TEL. — BE 3-5393

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 1C3 rd Street 
Valandos pagal susitarimą

489-4441; 561-4605
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

10C2 N. WESTERN AVE. 
5214 N; WESTERN AVE. -

Telefonas atsakomas 12 vai.

V gadina' sir- 
d^es audinių ląsteles, a jnu- 
gįanŲeų a<udj^iai dėlzU> tam
pa nebetamprūs. Nuo audimų 
įietampruųąa į kraujigysl ų šie 
nas išsirįtuiįoja ąleręsklero- 

įzė ir sukęra ąukštą kraujo 
jog nūdien bandoma spąudimų. Nuo tokių organuos 

se ajidųiių širdis dar daugiau 
nukenčia, ji trk greičiau nusiri

Žmųgaus ?ij:<Ijs vra viena iš ištengvo » 
geriausiai ' sukonstruktuotų 
'ainius padarinių, karam kiti 
ygaus dar nepavyko, padaryti, 
„d ir gabiausiems šių dienų 
;okslo žiųovaųris — iij^inie- 
iams- 
Tiesa, 
vairiais būdais-suiųonjuolj dįr 
dinę širdį, kuri galėtų pa
leisti žmogaus, natūralią, bet dėvi ir gali staigiai, bet kuriuo 
:ol kas dar nepavyko slebuk-J momentu — nustoti plakti, 

o įvykdyti. Į Sugedus širdies ■ ..^1:----
Taipgi, nevyksta .bandymai žmogus dar petaip blogai jau- 

loviai tebesidarbuoja ir krau-

audinį gerokai aplramdžius,

Sugedus širdies ■ vožtuvams
’•. « . • f 1 .

Vilniaus šv. Onos ir bernardinu bažnyčios

, ŠVENTO'RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"As šviesa, atėjau Į pasaulį, kad kiekvienas, kuris tiki Į mane, ne
pasiliktų tamsybėje". — Jono 12:46,
Pats Viešpats Jėzus ir šventoji dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veiki- 
mes esame vedami 4 Tiesą. Apaštalas Petras sako, kad mes turime 

juo Labiau patikėtiną, pranašų žodį, ir jūs gerai darote kreipdami į ji dė
mesį, lyg į kokj žiburį, šviečiantį. tamsioje vietoje. (Ziūr. 2 Petro 11:19). 
Dar mes tebegyvename pasaulyje, tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū
rėti pranašų paradytąjį Žodį, kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be
siartinant*’. Di^vo pranašas sako: “Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui”. “Ta^o paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa —

Visi žino, kad mirtis yri žtaun ir palieči* kiekviena. B«t kur yr< mi- 
ru>^|j? Į t< klausim# «rwkc knygutė "Viltis po mirties", kurL| jusite 
nunokime! Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STRĖET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

m u

persodinti ' širdį vieno žiijot čiasi, kol sirdies audiniai, pas
naus kitam, .kad įis vėliau ga
lėtų būti sveiku- ir ilgiau gy
venti Ižažnai esti, ka<d po to
kios operacijos žmogus 
,igai gyvena. '

Širdis yra vieųa iš stipriau-' 
jų žmogaus kūno
J atlieka yįeną iš svarbiausių PaS?dyU 
užduočių, isvarinėdania krau
ją į visas žmogaus kūno dalis, 
širdis plaka-dieną ir nakti be 
justbjimo, be atlaidos, be po
ilsio iki visai pavargsta, bei 

j nusilpsta. Ir • tik nustojus jai

ją išvaribęįiL Bet. ligai širdies j

Serbų redaktoriaus Kasikovic laidotuves
t ■<

šilLį, saulėtu bet tvankų) ėjo, bet žudiko ar žudikų dar 
penkiadienio rytą draubai, kai! nesurado. M. . '« « « A . fPU IŲ- “U'MVį Jj-— V“K---—,— ,

is nebe būna labai blogos pasek-' mynai ir gunines, virš 200 žmo Su juo redakcijos bibliotekų 
mės. , susirinko Ariizyka & Son je rasta panašiu būdu nūžudy-

• • aJ Xaudipg, gerai žinoma, jog šermeninėje, W. Chicagol ta 9 metų amžiaus mergaitė
jr sužalotos, širdies nebegalima Avė., alsjsveikmli ir pmyueui Ivanka. Mrs. Dragica Mįose-

daiomi ban-Į nužudytųjų serbų savaitraščio! via, nužudytojo sužadėtinės, 
Svoooua redaktoriaus Dragišo duktė. Spėjama, kad mergaitė

nugalabyta kad neliktų liūdi-

mės. mų, susirinko Muzyka & bon
Mažeika &' Evans

organų -ir -------------Tiesa
uymai — vieno žmogaus syei-
ką širdį persodinti Kitam, imi Kasikovic

plakti, nors vienai sekundei,. z

1 R. FRANK PLECKAS
OPTOMLTRISTAS

KALBĄ ’ LIETUVIŠKAI 

Tikrina‘ akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

YftL pagal susitarimą. Uždarda *reč

i)R.LEON A « ŽIBUTIS
^tTŲ; PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

.’ai.'antrad. nuo 1-h4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

- Ofiso telef.: 77M880
- s.? Naujas rex. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

Bendra"praktika, spec. MOTERŲ ligo 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

Tel. P R'8-1223 ' . . 
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4. ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4. vaL popiet <ix. kitu Laiku 

z pagal susitarimą.. r

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Ivanka Milosevic, 9 metų am
žiaus. .iii

Du juodai apsirengę vyrai! netilpo, prie atvirų karstų vy- 
nukėlę savo veidų uždangalus,1 ko gedulingos pamaldos, ku- 
pradejo raudų už mirusius, ęįoms vadovavo keli barzdoti 
Liaudos giesme aidėjo senoviš- kunigai ir keletos giedorių cho 
komis orientaliskomis intona- ras. Mirusiųjų veidai buvo už 
cijomis ir ašaros pasriuvę su- dengti. Maldų intensyvumas ię 
sirinkusiųjų veidai parode kas emocijos tiek sukilo, kad kai 
vra rauda.

Gedulo dalyviai buvo didžia)
I ja dauguma serbai- Kunigai sa

kas <iar ne persodimiuai ne
davė teigiamų sėkmių. Ar ka
da. nors pavyks tai. padaryU, 
kad. su persodinta 
žmogus galėtų gyventi 
uiętų ilgiau?

Kąip ten bebūtų, 
atsargesni su savo 
Tuomet ji bus sveikesnė ir! 
mums ilgiau tarnaus.

Kraujo apytakos sistemoj 
įvyksta daug įvairių pąirimų, 
ar tai dėl širdies audiniu siip- 
n ūmo, ar tai dėl jos vožtuvė
lių — susigadinimo, ar net ir 
dėl kraujagyslių 
kietėjimo ir t. t. 
apsireiškimai turi 
kos visam kūno

Širdis gaH nusilpt! dėl jos 
pačios audinių gedimo, arba 
dėl jos vožtuvėlių susigadini- 
mo. širdies pumpuojamo ji jė- 

. ga yra jos dešiniam ir kairiam 
: pilveliuose, o abiejų šonų au

selės yra kaip kokie rezervu-

Šermeninėje, kur gedaulojai

širdimi
10 —20 pradėjo

žmogus užmerkia savo akis 
amžinai. .•

Beje/žmogaus, kūne kraujo 
auytaka kartojasi 
naktį be atvangos, 
dies vožtuvams sveikame sto
vyje, žmogus jaučiasi gerai, 
Bet jiems šiek tiek sugedus 
ir neatliekant savo užduoties, 
‘.ąd,a prasideda širdies, nege
rumai, kurie nelengva pagy
dyti, nors ir geriausiam, šir
dies ligų specialistui.

Šiandien daugis žmonių, o 
už vis labiausiai, tai augan- 
.ieji vaikai, turi kortizinuotus, 
suirusius, išpuvusius dantis ir 
užnuodytas dantenas. Dažnai 
jsti, jog žandikauliuose ant 
iantų galų: šaknų yra kiauri 
irba akli pūliniai, kurių nuo
dingieji bakterij-ų perai- suar
do ne tik širdį, bet ir viso kū- 

| io organizmų.-! ' ■ ■ -
tNuo suminėtų ligų, labiausia, 
ir paeina didžiuma įvairių šir
dies sutrikimų, o taipgi rau- 
įmatas ir artritas, kuriems dar 
įuėra išrastu vaistu.
į Nuo suminėtų ligų, labiausiai 
; nukenčia, biednuomepės au- 
■gantieji vaikai, taip^ pat ir su
augusieji.

Širdęs audinis raumuo daž
nai sugenda nuo chroniškų, 

' užsisenėjusių ligų, bakterinljį 
:ar ip kitokių, sifilio, alkoholio, 
. švino, medžiagų kaitos iškry
pimo ligos ir senatvė. Visa tai

dieną ir
Esant šit

IS

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai-Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports), ir t. L

2650 West 63rd St., Chicago. 111. 6062$ 
Telef. :P Respect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GEuiNYČIA 

Z4įm WEST 63rd STREET
Telefono*: PR 8-0833 Ir.PR 8-0834

Taip pat naujoji Berbero* ir 
Gene Drishiy krautuvė

I U THE DAISY STOP F 
9913 Southwest Hwy, Oek Lewn, 

Tel. 499-MI8

i •■‘ERKRAUSTYWUu

i
M 0 V IN G 

Leidimai — Plln* apdr«ud» 
ŽEMA KAINA 

R. i E R t N A i. • 
Tel. W A 5-8063 .

MOVING
Apdraustas p«rkrau»tvm«R

K (vairiu atsjumu
ANTANAS VILIMAS

Tat. 376-1882 arba 376-5996’

i

■ SOPHIE BARČUS
RAOUO IEIM0S VALANDOS k - ’ > <
Vicos programot II W0PA,

1490 kll. A. M.

Llahjvly kalba: kasdien nuo pir- 
1, nūdienio iki penkta d renio 12:30 

— 1:00 vaL popeL — Šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 0:30 

' 'vai. ryto.
Taiti* HEmlock 4*2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

būkime 
širdimi 1

sienelių su- 
Visi tokie 
gausios įta- 
orgauizmui.

kurie vaikšiojo pro duris lau
kan cigaretėmis atsigaivinti. 
Jų visų veidai buvo drėgni nuo

vo dramų l&kose juodose sula-1 prakaito ir ašarų, 
nose su. raudonomis juostomis j Velionis atvyko į Ameriką
ir dar juodesneiais barzdomis,! 1965 metais iš Jugoslavijos, kur 
buvo Laisvos Serbų Ortodoksų už politng veiklą sėdėjo ka- 

ritualo Įėjime. Atvykęs į JAV po po-bažnyčios-/ Laidojimo 
dalį sudarė prie karsto stovin
tieji vaikai-' su mediniais kry- i

žiais. " i! '
Dragjša Kasikei iėius, 44 me 

tų. amžiaus,* minėto savaitraš
čio, rexL,- bu\o. sekmadienį su
badytas irmirtinai užmuštas 
Kadangi buvo, karštas antiko- 

. munistąs- ir gęiežtar kritikayoj 
j Jugoslavijos komunistų reži-j

ros metų buvo įveltas į šešių 
Jugoslavijos atstovybių bom
bardavimo bylą Jungtinėse Vai 
stybėse ir Kanadoje. Bet laido 
tuvių diena nebuvo jokios po 
litikos, tik gedulas ir raudos.

Iš Chicagos mirusieji nuvež
ti į Libertyville ir palaidoti 
šv. Savos vienuolyno kapinė
se. ' ’ •

arai, iš venų pristatvtam krau v , ...... , .. .. . . r . ~. .. mą, jo draugai isdikine/ kadjui laikinai sutalpinti, kol jie J x
h pilvelius subėga.

ŠugedJus., šigdies; kam,araičių 
^vožtuvams ir kaip reikiant 
ji-eužsidarant, tada širdies au- 
jdiniui tenka dvigubai darbuos 
Hs, stengiantis kaip nors išva- 
rinėti jai. pristatitąjį kraują, 

į Kol širdies audinys tvirtas, 
[viskas eina sklandžiai, bet au
diniui pradėjus nusilpti, susi
jaukiama labai labai rimto 
i pavojaus.

Gi širdies audinys gali nu
stipta: nuo sunkesnių ligų* nuo 

. kai kurių nuodų iš dantų, dan
tenų ir mažakraujystės.

jį nužudė- Jugoslavijos agen
tai, nors Chicagos. policija ne
tiki, bet. jau-gera savaitė pra-

Pavojaus 'ženklai būna šie: 
sunkus ' 'atsikvėpimas, krūti
nėje skausmas, širdies pergrei- 

‘ tas pio kinias/ paine 1 y n a vi mas 
.lūpų, veido,' panagių ir viso 
■kūno^ ' r ‘

Širdies" vožtuvus ‘ gali suga- 
įdinti bet kokia limpamoji li- 
įga — plaučiu įdegimas, ihfhi- 
Jenza, migdolizmaš, dantų ak
los ir kiauros vbtysf jiagamina 

,širdies plėvių. įdegimą ir gedi- 
|mą — liga endocarditis.
» Žmogui' įžengiant7 į antrąją 
'pusę amžiaus būtina žinoti, 
j jog- ne visas maistas esti nau- 
į dingas.
} Riebiųjų ir saldžiųjų mity
bos veiksnių reikia vengti. Be 

:normis jų naudojimas apsun
kina visą kūno organizmą, o 
labiausia tai širdį.

Būtina valgyti daugiau ^u- 
gmeninės kilties mitybos vei- 

pro t eldinės.
pakanka- 
daržovių

Recipe Box

. ■ x

»

ksnių, o mažiau 
Visuomet" turi būti 
rna noTnia vaisiu ir c 
kasdienėje mityboje.

Naudokime mažiau birga- 
liniu ir alkoholiniu gėrimu, 
rūkymo ir druskos. O tada 
mūsų širdis ir viso kųno svei
kata bus geriausiame stovyje!

fetS-

3 cups Cracklin’ Rfah cereal
1 cup cocktail peanuts
1 cup thin pretzels

t X cup mwrrarine or butter,
į melted

Measuxe ceraal, peanuts and pretzels into 13 x 9 x 2-incb 
pan. Stir together remaining Ihgredlentt. Pour over cereal 
mixture, stirring until ^ell-coated. Bake ąt 375* F. about JS 
minutes. Cool on pan. dore In. r-AVej-pd craV-ainor-

Conccrned about enough fiber tn your diet? Try & deliciou® 
new high-fiber cereal that’s on your <rocer * shelves now. 
Kellogg’s Cracklin’ Bran cereal is fortified with ten important 
vitamins and minerals, making it a nutritious, fiber-rich ad
dition to many recipes like Crunchy Bran Jumble So simple 
to make, this snack mix has a flavor that will keep ’em 
munching. And the Cracklin' Bran cereal adds a rich nutty 
flavor and crunchy texture that’ll make Uiis "fiberific*’ recipe 
one you 11 serve again and acain.

CRUNCHY HR AM JA’MSHE V
2 tMxpannM WorrM<«r«Mra

sauce.
teaspoon ground oregana

1 teaspoon onion salt
1 tablespoon rakame seeds

' J. Pr.

DETROITO, MICH. NAUJA 
BALFO VALDYBA

DETROIT, MICH.—Balfo 76
. - - ■ ■ ■ ' 

skyraus sekretorius Vladas S ta-s 
skus pranešė, kad vasario 6 d.j 
skyriaus susirinkime buvo is-U 
rinkta nauja valdyba.

Iš prisiųsto valdybos narių są
rašo pastebime, kad ji sudaryta 
daugumoje iš tų pačių valdybos 
narių, kurie jau eilė melų dar-j 
buojasi Detroito Balfo skyriuj: j 
Rožė Ražauskieuė, pirmininkė,; 
Kazys, Ražauskas, viccpiriniuin- ■ 
kas,Vladas Slašk-us,. s.ekreįorįusr , 
iždininkas, Cėsys, šadeiką, finan 
su sekretorius, Ona šadeikienė 
ir Kazys Sragaųskas Da.ri.ai4. Į 
Revizijos komisija lieką nepasi
keitusi: Martynas Stanys, pir
mininkas. Antanas Sukauskas 
ir Kazys Saudargas — nariai. ;

Centro valdybą Chicagoje pa
siekė nemaloni žinia, kad jau 
ikfesnį laiką rimtai serga Det
roito apylinkėje gyvenantis Bal
fo direktorius Vladas Selenis. 
Centrų valdyjips ir direktorių 
vardų VI. SeJcjiiui buvo pasių
stos gėlės, ir linkėjimai kuo gvei 
ėiau sustprėli ir vėl su jaunat- 
v ška energija įsijungti į veik
lą. Balfo inf.

EUDEIKIS

Tek: YArd» 7-1741-1742

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS. A1R-.C0NDITI0NED KOPLYČIOS

TĮVAT IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef,: GRovehill 6-2345-5 

1410 So, 50th Ave., Cicero 
Tefef.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKšTfi. TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
Chicagos
Lietuvių 
Laidotųvią 
Direktorią 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUA.’SICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

1

i

t

RŪPINASI BALFO NAUJŲ 
SKYRIŲ ĮSTEIGIMU

WATERBURY, Ct. Balfo 137 
skyriaus pirmininkas ir direk
torius Jonas Brazauskas nuošir 
džiai talkininkauja Centro val
dybai Chicagoje, rūpindamasis 
naujų skyrių įsteigtam savo 
apylinkės miesteliurse, kuriuo
se gyvena lietuviai.

Paskutinių metų laikotarpyje 
L Brazuskius surado poi'ą naujų 
žmonų, kurie sutiko būti Balfo 
joaliotinhūs savo apylinkėj. To
kiu būdu, pereitą rudenį į Bal
io xlitrtyh < > j ų - crl t'x jsif i m gė^Bo- 

^Icslovas Semaška iš New Bri
tain,. ('.L, ir šiais metais .1. Bra
zauskas pranešė cenlrui Chica
go}, ka<l Rožė Barienė sutiko 
būti Balfo Įgaliotine Bridge
port, Ct.

BUTKUS - VASALUS
144C So. 50th Ave., Cicero, £11. Phone: OJLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572 ?

GEORGE F. RUDMINAS
3319 JSp; UIUANKJĄ AVĖ. TeL: YArds 7^1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZJ

2424 WEST 69th STREET REpubl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virg-nia 7-€€7X

1192$ SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, IB. 974-44H

. . - . P. J. RIDIKAS
3354 So. flLALSTED STREET P h one > ¥Ard»
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Hammondd radijo stotis WJ-^nė^ime, taip pad^r^^praneši-
ir kaf-

vaianooję birz. n.rpęįo p^Įųmem smorggmzuoco-
informavo apie bakdiiosius fbė-; pava’gtų^ųi'MjMTttMjątracijoje 
mimus Lietuvoje, apte feet. kat. ('hįęągos centre, Daley
Bažnyčios Tcrorpką., Buvo per- aikštėje: -.
duotos Altos centro nusiųstos ( AUkšt|iųi puįrttdŽro ?|paudą 
inforpiaeijos. . Tu<aų "pasirūpino 
Altos Lakę apškr. pirm/ Ą',' Vi- 
nick. . -' / .. - .- q

Ieško informacijų apię Lietuvą .tu&hj ir . pogpn^žift. Taticraščių
• - /• z.. i ^aktefių;-r^ąį Skatino lais-

Kongresmanas ,Ądąm Vytinčius MherHciečius kelti
min, Jr.* (reŠp^Tnaj ^kręjpėM U, 
Altą, prašydamas i nformącijiį 
apie Lietuvą. Jam buvo pasiųsti 
keturių rūšių leidiniai. Alto 
centrinė įstaiga daugeliui Jstąj-. 
gų, valdžios žmonių, mokyklų, 
spaudos darbuotojų iFk.Įpateūpi
na informacijų apie 1
Reikalauja, kad Jungt. Taute® 

ištirtų padėtį yetuvoje •

Lietuviams draugingas kon- 
gresmanas Frank Annuhzio (di, 
III.) atstoviu rūmuose^ minėda
mas didžiųjų trėmimų dienas, 
iškėlė mintį, jog JAV'delegaci
ja turi pareikalauti, kad .Jung
tinės Tautos pravestų invešti- 
gaciją Baltijos valstybėse, 'sie
kiant, kad būtų išvesti iš Bal
tijos valstybių Sov. Sąj. dali-: 
nįai, jų agentai, jų kolonistai ir 
būtų grąžinti išvežtieji.” Balti
jos valstybėse turi būti praves
tas laisvas plebiscitas^ laisvį.rini 
kiniai, Jungt. Tautų priežiūroje.

Pavergtųjų kongresas Chicagoj

' Senątorius.> E. JV-* Brooke 
(resp., Massi) savo laiboje JAV 
Benate iškėlė Ųetuvos intelek-

balsą' prieš prifeSpaūdą. ”
; • Al.T'Infbrmacia

ūvą.1

ASMENS KULTAS
- < AFRIKOJE

Kinšasa. :Za i re. Vokiečių agen
tūra praneša, kaip naujųjų be
priklausomų ' Afrikos valstybių 
piliečiai sveikina savo valdžios 
galvas. Pa\-y’zdžiūt,iZairėje: Cho 
ro solistas ar solistė užtraukia: 
“Mobutu yra didysis Ramstis’’.' 
Choras atsako: “Mūsų MobutU 
yra Ramstis įstųlpap).Jauni 
berniukai ir mergaitės unifor
muoti, ritmiškai - j rankutėmis! 
ploja, kraiposi į vieną ir kitą 
pusę.
stis’’ vėl intinuoja chorvedis ir 
vėl visas choras atsiliepia: “Mū 
sų'Mobutu yra Ratilstis’’.^ šešių 

■ft-’ dainų"grupes, valdančioji “Re
voliucinio ' Liaudies- - Sąjūdžio 
Vienybės’’' •pąrtija? (MPR) nau
doja:- vien-'tik kaip akstinus en
tuziazmui sukelti'Męninfėliu ti
kslu valstybės viršininką Mo 
butu..-Sese-Šėku jjarfcfnti, sta-. 
čiaLdteVinti.?I':5.:

. 'iG ■y.'.'Aii-c: 'i
•; Pasigirstaikglba,į ar; maldą f 

'^Visf žfepbčiai yrS-. Matiblii ^Ga-Š 
lingojovaikąi. ^.Syętimi; žmonės

Kongreso atstovas Frank Annunzio birželio 15 did

. »■ ?%$’:&$ -y

. sakėv lietuviams lab^i palankią kalbą, reikalaudamas Hvęstį 
sovietu karo jėgas ts Lietuvos ir visus rusui kolonistus.

rraSn ingrų h r jį

«e ‘c i ■’ rl-j- r> v ’jdairykime ^dešinę .nei kąirę. oSese Seko yra Didis Ram’-- .> a . > ,*, - ' r .■ i vien tik j autoritetą , pasakyta,
kultūros ministerijos išleisto 
Animacijos tekstu rinkipio įva
de. ■' ’’ ■'

Animacija: čia vadinami šo
kiai. ir dainos, skirti publikos 
entuziazmui sukelti. ■ “ :‘ ’ 

i <•>;>. - Pr.

JAV. .Antibolševškinią.ntautų 
blokas — ABN-Chįcągoje rug
sėjo 1(L11 "d. šaukia savo, kon-į 
gresą. Birželio’ 22 <į.s ęhicągoję, 
ivyko to kongreso’"rengimo ko- 
miteto posėdis ukrainiečiu salėją Galingojorpamatyti j
Aptarta kongreso‘’*'y 
kiti su tuo susieti reikalai;.
lyvavo ukrainiečių, vokiečiu,’ ru
munų, estu, tie$u vių^adtetoy^L;
Pirmininkavo «*ainfečiį
ja U. Cėlevych. Is lietuvių da-J - ■ > ' - •~.«
lyvavo Altos’ atstovas. kurr. J, 
Prunskis. 5 ’ 7S.;U

Kongreso balsai ųž Lietuvą

'^iobuĮu^.’Gdiiig^^j. Šj ęasąuli 
atnešę “Mama JienitLMoluitu;—į 
dievų' pašiuhtihy, Mobutu.— zai 
raęčių tėve, nuvesk mane į N-

baimėsUKa4; jf ėfižm^'lbtis pa-

žai turime kore.sĮoorldentų, *tą<Į“ 
malonu skaityti nors

'.Žinutes- jŠ Kanados, lietuvių, ^į^’- į, 
it veninio. Linkiu-'’gOriausid^Sėk-

mės redact ^.DudeliuLJr‘j>4'* ’ 
siems Naujienų darbuotojams” 
Dėkur i|ž laišką. įr ^už ? penknę

; PNaūjidatj’paramln/bėkui Kana 
dos. lietuviam^,; - pare išk tįsiems 
dėmesį Naujienoms ir , prašiu
siems siųsti susipažinimui. -

, -" iv7 ! ;*■ 1
—’ Bostono lituanistinės Tno 

kyklos Tėvų komi tetari įtrink 
tos ^ponio& 4- Vafė Čę^aenė, 
Ją'ūių^ Gražuįienė, Irena Kak 
va i tiem-. Al eksamira .Moriarty ! 
ir Rėifo Simohaitienė. ? > ’ '

■ i ■ ■ . ■ • ■ ; '•
DOVANŲ PREKĖS BET KU- 

R1 AI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm., 

ir ketv. iki 8 vah vak. šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, Ill., 
teL 434-4660. '

t

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui ' 
REAL ESTATE. FOR SALE- j 

........ ................ ■ ........ § 
PASKOLOS PERKANT NAMUS, - DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS' 

[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOK ĖJIMAIS ’
' . u -1

■-> DEL' VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. ------------------- «’

2212 W. Cermak Road

JAV kongrese yra ypatingai 
daug prielankumo Lietuvai. Kon- 
gresmanas S.' Strattbh . (dęrti., 
N. Y.) savo’ k^trajė\ ^brė^į 
kad Belgrado diėi^vąrk^Įe.:.tųir>. 
žymią vietą- užimtu ? Lietuvo^-.

Dainose latrai dažnai mini- 
ma/Jrad Išgelbėto
ja^ paėitfęš .valdžią 1965 nĮę-1 
taisbbaigė •pmnųj’tj1^ hė^riklau- 
somybės frtetu■ .^OĄgo ;' suirii- 

' ' *'r- 'g" ‘

■ttfl'yąrafiniisųLišgelbėfojas. Nuo

maišto; krautuvės > savininkas 
Brighton Parke-ir Angtijos-Bri- 
tanijos ■ lietuviu - klubo bei kitų 
organizacijų veiklus' narys, i Į- 
teikė Naujienų administratorei 
Kristinai - Austin laba? gražų 
rankdarbi—A'saloninei i-pagal- 
vėlei >užvąlkafe.. Gražusis -rank
darbis bus padėtas i Naiijiėrių 
pikniko laimėj šulini ir !fekš‘lai- 
rmngamupiknikautojTn; Įteikda
mas . dovaną P: Į Rumšą’ palinkės 
jo Naujienoms geros sėkmės, o' 
jų "pikniko,į sveciains — links- 
^saž praleisti liepos -17 d.:- sek- 
pnadenio popiete; v žadėdamas 

■- iaip: pat atvykti1Į pikniką' Polo
nia sofle> 46-ta ir "Archer • 'Avė.

tusi pasatiriti . ^evartą^^eįu- 
voje ir užti^ni^ k{ž;1^&’4^- 
komasi žmbgaus -"telšitr ?■ r ’

Iškeli an t skriaudąs.' Lietu vai'-

Minint- birželio'trėmimus 
Amerikos Lietuvių Try bos atsto
vas kun. J? Pninskis kalbėjo 
Ciceroje Altos suruoštame mi-

leidimą efektinga auka. Mal<> 
nu pažymėti,’ kad ta parajną 
ateina iš lietuvaitės, kuri daug 
jnešė j modernėjanČios Lietuvos 
moterų pastangas, tapdamas pir 
mąja pilote - lėkftiyo Vairuoto
ja. ;Tas mūsų moterų modernize 
mas buvo if yra suėjęs su lie-} 
tuvybės ir lietuviškumo bei se-’ 
nųjų tradicijų išlaikymu. Dė-į 
kui už auką ir ūž -ankstyvą pre
numeratos pratęsima.

<- ' ‘ * ’Į/. >• 1 >

: — Juozas Dilys, SL Cathari
nes, Ont^ Canada, lietuviu - vi
suomenės vedėjas, rūpindama
sis lietuviškos spaudos reika
lais, parėmęNaujienų leidimą 
$10 auka, pratęsciamas iš anks
to pręnunief^tą. LlėkųLTąip pat 
dėkui Ontario proginei j os i tau
tiečiui,, užsišakiųsiapi. Naujie
nas vieneriems metams, bet pa- 
vardeš. prasusiam., nęmmeti.

—- Pauliuš T. Endzetis iš Čhi- 
cagds^ pietvakario, elektronilcos 
specialistas, ip Erank .TV., ir Ra
dio fėiktnęnų.krautuvės bei pa
taisymų b-vės .dalininkas Brid- 
gęporto v^pyMnReje,; pratęsda- 
Įmas prėnunjerątą, .atsiuntė pen 
fene .spaudos ^palaikymui. - \Dė- 
kui.'. Taip, pat dėkui d.os apylin
kės tautiečiui,' .užsisakiusiam 
Nąujięnas 3 m^n,UVisi skaitytm 
jai , prašomi . jeprfi ■ ^Nau jienas 
ir jas platinfi..5Tsi liefuviai kvie 
čiami su iomis’ susinažnti ir

kilo^-prieš-" vienas' kitą/' Dievas, 
kurs •mūsųnelaimę■ :matė,- at
siuntė mums vadą ’tvarkai at- 
statytr.Linkime'Mobutni' ilgo 
amžiaus. Eidami pirmyn riesi-

" specialus; išpardavimas

. TARP BIRŽELIO-174R 30. DIENOS 
1 . • ♦ ***',•’■'* / * fc ’.* • *

BEVEIK VISOMS PREKĖMS 10% IKI 20% NUOLAIDOS, i

Dovanos visoms progoms. Didėlis pasirinkimas: gintar&ių 

žiedų — auksiniu ir sidabrinių, retežėliųapyrankių.

KRISTALAI IR PQRCELANAS ;—

b žinomiausių pasaulinių firmų. Krautuvė vedam'a c
* ... ./ į' ■ 1- .

< • • Dipl. ekon. Ričardo,: Estkos‘ šeimos,, . į-r

P ATRIA CO,
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir ■'Saeramento)

Tel. 247-5081

J L Y

—Poniai Veronika Stakėnienė? jaš užšlšaLvfi’.^Nhuiienos yra 
iš Marquette Parko parėmė Nau 
jienų leidimą $6 auka. Tos apy
linkės tautietis užsisakė Naujie
nas trijų mėnesiu1 bandomajam 
laikotarpiui, todėl pavardės pra 
šė neskelbti. Dėkui. • • !

’ it

■ i—- Vytautas P. Janulaitis, ną- 
įmdtmės spaudos ir bendru dar

ybų rėmėjas. turintis biznj šjau- 
irinčje miesto apylinkėje, pratę-

i šd&niaš iŠ anksto be raginimo 
DfėTiūtneratb. afšių'ntė^ dešimkę

;4’Naujienų paramai. Dėkui ,.

!; — Antanina Lioręntąitė iš
/Bridgeporto apylinkės’ kiekvie- 
» nais metais paremia’ ^Naujienų

siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaitės nemokamai.-1

.. {..i, .-, ?:■.£. -U < • ‘ -■

•— V; Dagilis iš Toronto- at
siuntė toki laiškai “Nors mano 
prenumerata dar nesibaigė, bet 
tan-nvdamaš Jūšu'jaikaj siunčiu 
anksčiau už laikrašti ir keletą 
doleriu aukai.’ T a proga norių 
Patikslinti klaida Naujienose, 
kad Nenriklausornos Lietuvos 
cnvaitrašti isteigė'~ J. Kardelis." 
Tikrumo! mes. torontiečiai, įs
teigėme ir aš jį.redagavau me
tus Jąikęi,, J. Kardelis-pęrėmė re 
dagavimš; ypftį už-’10 -metu 
Vonlrealyie.' Kadangi męS ma-

. MACHINIST MAINTENANCE,*•<- .-ir'.’. i »u >
Experienced — irnmėdiate >

* J *zT-
< -K 

847-0106* ■ fe ♦*

* GARDINER’METAL CO. ' ' -
’ 4820 South-dampell Ave," -r’

■£. Chicago. IL. 60632

iventadof uosto vldavi EtwAwt

STfJNTTNTAJ J LTETITV’Ą
MARIA NORETKTENR - VYTAUTAfl ŽljlC A t TSR AS

We«l 6*1 h St._ t'htrairn III. «n«2* • Te|. WA 5-27X7
rOUei fvalrfv prvido

MAISTAS Ii t (J»O P OI SANDtLIV. J

<UiNTlNlAI | LIETUVĄ
< oNmoM lrarcel» Express Corp.

MARQUirr* GIFT PAMCBLS SEItVICt
I MOI W. 69th *tw CMce«e, UL 80629. -*- T*L WA 5-2737 
M33 Sa. Helctad Ft. Chtaag», fl I. 6O6OO. — TeL 3*0320

---- -—

Virginia 7-7747

MŪSŲ MARQUETTE PARK$
■6 KAMBARIŲ'tvirta”pūrttįė: rezi

dencija prieš parką. Labai dųūji kam
bariai. 1* voriios. $26,000.

BIZNIERIUI didelis '56” 'pėdų plo- 
čio-mūro namas ir garažas. Graži vie
ta. Labai nebrangus. - ,■, ...

LIUKSUS NAUJAS 2 butų- namas. 
Atskiri šildymai. Vienas butas jau 
laisvas pirkėjui. Mūro garažas. Nu
derėta kaina.

TVARKINGAS 3 butu mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.- ' ■' y

T "gražiai Apkaltas, šu nauju 
stogu, didelis 2 aukštu namas. ■ Nau
jas. gązu, šildymas,, nauja .elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas,. . Marquette 1 Parko .vakaruose. 
$25,900. . ..

Chicago, Ill

; GRAŽUS, BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės.-’ • > ' * '

2 BUTŲ puikus mūrinis, į vakarus 
nuo California Avė., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

. ŠIMAITIS REALTY ,
Notary Pubtie

„„ . Insurance, Income Tax
2-.’-Valdo V. Vaitiekūno kny- į 2951 W< 63^i-SL TeL .43.ą-7878 

gą — Liet. Ta u t. Reinkarnaeinė 
VEDA - ŽIN Yčl A—galima; gaii- 
;įif:pa$:jiutoriųr T12-CIiarIton 
Ave.',’ Willow Springs, III. 60480.
4 L ’ SMift? 2- ■ ": ui(Pr) ■

AB JAU PASIDAROTE
; ^SAVOTKSTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininku Prano šalo pa- 
ruoštaf teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta? ‘Sūduvos” išleista 
knyga . j.

KAIP SUDAROMI ;

Su Įegališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna- 

ma .Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 53.-.'Su legatiško- 
inis frirmninis i— S?,.50.

Užsakymus su Money orde
riu siu^j:.Naujienos’’. 1739 S. 
Halstęd St, Chicago UI 60608

- HELP WANTED į. FĘMĄLE 
Darbininkių reikia

ITT -į
■D ?

• L’IČE^ANING WpMEN7'.^
Must/speak and understand Englisn 
?. daily Troitiir’ŠtP^.ttcy.^RSR 
^turdayą?4įaną:7 ;to,<

į.,£Gall ^ORM,^’?35į45622.; ‘./.r
4 -’,-VT AUTO CLUTCH ‘ 

^RŽ&ton’AVę. i2.

VENTED — FiMALf7" 
’ TAfDąrblnlhklg

C‘: 
u; ■

£ • v; - European-trained; • f -. ? • 
fO A N S
>7^ needed lo^drk^iri: - 

GEORGETTE KLINGER 
SKiN^C^RĘ; ŠALON . 

License needed.
.787-4300

■TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMU1! ■ 
, ■ į bfamat [ padavimui: ’ ”{'

6 MTRfl AMŲ rniirinė rfzidėridja su ■. - 
valgomu! 2. .mašinų mūrinis - garažas.1 
Apyl. 86 ir Mozar:.

8 MODERNŪS butai'— labai gerai 
ištaikytas namas. . Visi butai po 4 ktob. 
Prie SS-Į:! Kedžiė. iįi sis j; uį

5 AKRAI žĖŽŽS^su dviem -namais 
ir 4>uūnu sddįi prie 'T23-čibs ir- Ar
cher.’Kaina’ $97,000. ' .
■'LEMDNTE lfmūro mamaj po 4 bu

tus kiekvienas, 1 10 metu senumo. 
A& $ijo,pooriL|fU

12 BUTŲ MŪRAS, labai gerai pri- 
fiūrėtas.* "'Geros pajamos.'63-čios ir 
Kominsky! apylinkė.' $185,000.=

60 AKRŲ farma- i pietų vakarus nuo 
Lemento. Galimybė , išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą. ■ ■ ’ ’• ‘v

BUDRAITIS REALTY
J-' įvafri apdrauda —INSURANCE ' 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 

nngmininlmg,
. 4243 W. 63rd .St., Chicago.^ „

Tel. 767-0600. J/..J..,;.,’

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE .BROS. INC. 

Ą famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing . _ . _ ' .

; >t 7234 West;North,Avenue ’ s \
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200. , ; t . 

' ■ - i 'ANN/x DOCHES ’■ 
/ - Lithuanian Representative

Didžiausios kailių—e • ■ • __

jai vienintelį

NORMANĄ

1

(pt&igoe) ir 
677-848$ 

(buto)

M. i I M K U -S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 

1 iškvietimai, pūdomi pilietybė* pra- 
- žyma i ir kitokį blankai

yycyropt Trpc-mrai, gy-: 
venft ketvirti m* <r p« n k time Ji m t- . {

Priii Kriftv, padėjo peerin- SKAITYK IR KITAM PATARK 
du* medvinei, Jo nuititytor dorovei 
tiUyklij įeriemt gydyto j e me gilioje 
der Ir iiendlen,

REAL ESTATE ”
2625 WEST >71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS Į 
Namų Statyte Ir Remonte*

. .sr ELECTROS ĮRENGIMAI,w=? 
. PATAISYMAI,

Turiu. Chicago* miesto lehjlmą, 
JMrbu-lr— užmiesčiuos* grsit, ga
rantuotai ir sąžiningai

' " KLAUDIJUS PUMPUTIS ’ 
re*. 4358-So; Washtenaw^ Avtt-xi

I Tel. 927-3559

. TAISAU IR DAŽAU,
■;namus1:

X s. z. >. «įx ^^Tdefonuotur
: 476-7727 arba 523-9367^^,

DtMESlO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tikta! $98 pusmečiui automobilio
Liability ’.apdraudimu pensinlnkama

"Kreiptis ' . ‘
A. LA U R A IT IS 

4645' Šo. ASHLAND AVĖ.

Į LAIKRODŽIAI ?Ir BRANGENYBĖS

1 2-1 c *** ’ . '
«

-T v

] ’ . Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Ttlafu REpublIc 74941^* •

- Ą-. Fasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats, svarbiausias-reikalas ir 
būtiniausias uždavinys! Dėl tie
kos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
trontacijos, nors dabar daug 
kas non įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas sU sovietais yri 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems'. .

Naujienos buvo Ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir I’iw- 
rijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam ; lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity 
tojus. i; j % ■.

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Art

Alberta* Ir Kaatvti Rožinei, Sav. .. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

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

BEST THINGS IN UFE

' f«a<l Frank Xapolia 
nOSVi W.TSfh St.

. ‘ 4-8654

Šute Farm Lite Insurance Comp*n>

r Hit# OH ’
i.- SKAITYTI *HAUJlEJiAS»h. 
ssawsseastsssiswws«e»sfesaajŠM»s5^^

Mond«yt Juns 27, 1971____

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980


