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CASTRO NORI TURISTŲ, VAISTŲ, 
MAŠINŲ, UŽMIRŠTI SKOLAS

, < UAV diplomatas.Bonilla gerokai patampė 
dabartinį Kubos diktatorių' Castro

WASHINGTON,'D. C. ^—. Praeitą savaitgalį Kubos diktato
rius Hdel Castro ganą ilgai kalbėjosi su 33 metų amžiaus jaunu 
Valstybės.Departamento pareigūnu yictor Bonilla. Pasirodo,.kad 

r^Boiįūlos tėvai prieš 2į0 metų buvo priversti bėgt j iš Castro užval
dytos K ūbos, jie tapo JAV piliečiais, išaugino"vžųkūs, kurie baigė* 
universitetus, o Viktoras Bonilla tapo Valstybės Departamento 
pareigūnu. ' ‘J- ; - ■ • - ’ •

& Praeitą savaitgalį Kuboje vy- riui pasakęs^kurio Boriilloš su
ko tarptautinė konferencija mo- nūs jis esąs. '

. t terų teisėms gintie~kurion vyko • —žinau,-kad nesi ČIA agen- 
kelios įvairių Amerikos, organi- tas, Pastebėjo diktatorius. 

Izacijų 'atstovės. Valstybės De- r— Turėtum žinoti, nes Kubos 
partamentąs Havanon . pasiuntė policija jau du kartu krėtę ma- 
'ir diplomatą Bonillą, kad galėtų no kambarį, — pastebėjo Vik- 
toliaų aiškinti kai kuriuos abiejų toras fBonilla., Castfo įsitikino, 

. : valstybių santykius ir galimą tų -kad su jaunu .diplomatu jam 
santykių pagerinimą. . v . sunkiau, kalbėtis, negu su yyręs-

• \ t ,. . e niais.: Jis padavė ranką ir nu-
Neleis kalbėtis su kalimais ėjo Ka(J įtiktų kokia ne- 
Častro pareiškė, kad jis nori laimėj britų ambasadorius nu- 

gerešnių santykių su JAV, jam 
reikalingi vaistai, mašinų dalys 
ir įvairūs nauji produktai, kurių

. jis kitur nęgąųnj^bęt jis nesutiks

klausimus. \ .
~ J

— Kodėl.tamsta neleidi Rau
donojo Kryžiaus atstovams pa
simatyti ''su kalėjimuose laiko
mais kaliniais? — paklausė dip
lomatas Bonilla. Castro tuojau 
atkirto, kad šis klausimas visai 
ne vietoj, jis akiplėšikas. Jis 
žinąs, kad JAV negerbiamos pa
grindinės žmogaus teisės, žmo
nės be reikalo laikomi kalėjimuo-

, še.'- . 1;
Kai Bonilla paprašė duoti bent 

vieną vardą, tai Castro jam pri
minė'iportorikietę Lolitą Leb
run. Bonilla atsakė, kad ji,' kar
tu su kitais portorikiečiais, puo
lė Baltuosius Rūmus ir sužeidė 
kelis kongreso atstovus. Ji nu
sikalto, buvo teista ir nubausta.

Nori geresnių santykių, 
nelieaant politikos

Klausimas apie Kuboje laiko
mus kalinius tiek paveikė dikta
torių Castro, kad jis pradėjo ko- 
lioti Bonilla. Castro pasakė, kad 
jis ignorantas, nežino krašte pa
darytų pagerinimų, akiplėša. Vie
toj rūpintis žmogaus teisėmis, 
patarė išsikalbėti su žmonėmis, 
daugiau iš jų patirti.

Bonilla atsakė, kad jis.jau tu
rėjęs progos pasikeisti nuomo
nėmis. ' G '

—: Ir ką žmonės sako? — pa
klausė Castro.

Z- Nieko jie nesako, bijo apie 
politiką kalbėti.
Policija du kartu krėtė diplomatą

Nepatiko diktatoriui diploma
to atsakymas, bet jis susivaldė. 
Jis pradėjo pasakoti, kad pažino 
vieną Bonillą, bet nemanąs, kad 
jaunas vyras galėtų būti jo sū-. 
nūs. Jaunas diplomatas diktato-.

. vežė Bonillą y viešbuti; Castro 
galės pirkti vaistų, mokėdamas 
doleriais, bet jis nenori kalbėti 
apie atlyginimą už nusavintus 
Amerikos bankus, pagrobtas f ar- 
mas: ir prekybos- Įmones. Kon
gresas nenori ‘leisti prezidentui 
teikti jokios paramos dabarti
nei Kubai.1 ' •'■ •

;-lVi

Leido advokatams .
I 

trumpai pasigarsinti 
WASHINGTON. D. C. Aukš

čiausia^ JAV teismas leido Ame-
1 rikos advoktams trumpai pasi
garsintu ■ apie teikiamus patar
navimus. ?į"; -J’U-/ .

Kitose valstybėse advokatai 
gana- plačiai garsinasi, tuo tar
pu Amerikbs advokatai, prisilai
kydami ve kianč’ų nuostatų, veik 
nesigarsino. Toks nutarimas 
skriausdavo mažiau pasižymė

jusius ir mačiau uždirbančius ad
vokatus. Aukščiausias teismas, 
svarstydamas Arizonos aukš
čiausio teismo 'sprendimą, 5 bal
sais prieš 4, priėjo išvados, kad 
advokatai turi teisę pasigarsin
ti, kaip tai daro .kiti-profesiona- 

:lai. ■

Gandrai varies gaudo ir gandreliams j lizdus neša'

VORONCOVAS-: SUTIKO ;.

Narlaiviai stums 
' ledų kalnus

tV’PARYžIUS, .^Prancūzija. — .
Saudi Arabijos princas ir atomį- kartečių paštangbms įrašyti į Belgrado- konferencijos dienotvarkę, 
ne ' energija Varomu narlaiyįų žmogaus teisfų’kiaūsiriTa, pirmadienį pareiškė,, kad sutiks svarstyti 

’specialistai planuoja vandeny
nuose plūduruojančiųs ledų kal
nūs vilkti į Raudonąją jūrą ir 
panaudoti juos sausaf žėmei drė
kinti ir gyventojams gerti.

Specialistai tvirtina, kad nar
laiviai galėtų gana lengvai di
džiausią ledų kalną iš'Antarkti- 
kos vandenų nustumti į Raudo
nąją jūrą, o ten arabai jau mo
kėtų susidoroti su atvilktu Tedo 
gabalu.

Tuo reikalu arabai norėtų pasi
tarti su amerikiečiais, kurie Ši-T 
tokiems darbams geriau tinka. 
Jie planuoja Amerikoje šaukti 
konferenciją ledų kalnams vilk
ti. .............

BELENKA tvirtina, kad 3 982 metais rusai turės r 
naikintuvus Amerikos tvirtovėmsrnumušti -v?:--’ 

BELGRADAS,'jūgbslavijai «— Sovietu.delegacijos pirminin
kas Jiiri Voroncovas;' dvi savaites labai? griežtai priešinęsis va-

šiltas

šiitas, saulėtas

Sovietai neleido
Glazunovui parodos
MASKVA. — Dailininkui II- 

ja Glazunovui atsisakius iš pa
rodai išstatytų 200 darbų išim
ti vieną paveikslą, Sovietų val
džia pirmadienį visą parodą už
darė. Tas^ paveikslas tai milži
niško didumo panorama, kurioje 
pavaizduoti: nepagirtinoje V. I. 
Leninas ir tokios iškeiktos figū
ros kaip sovietui rašytojas Alek
sandras Solženicynas, komuniz
mo teoretikas Leonas Trockis ir 
paskutinis caras Mikalojus II.

Glazunovui Artistų namuose 
besiginčijant sU sovietų kultū
ros ministerijos ’’ valdininkais, 
lauke lietuje apifr 200 lankyto
jų laukė parodą atidarant, kol 
pamatė Išnešamą skelbimą; kad 
paroda atidėta.

. J-j ANKSTO UŽSIKIRTUS ’ n
e* J ’ ■ , f f - 4

Izraelio kariai privalės trauktis iš Sinajaus,
< Gazos, Golano kalnu ir JordariiįosD

WASHINGTON, D. C. — JAV rimtai įspėjo nąujh Izraelio, 
vyriausybę, kad negalima siekti taikos, užsikirtimais dėl žemiu 
vakarinėje. Jordano aupės pusėje, sako oficialus pranešimas. Se
kretorius Vąnce rimtai įspėjo Menahemo Begino vyriausybę, kad 
nieko iš tokių, pasitarįmų neišeis, jeigu dabartinis premjeras ir 
užsienio reikįalų ministeris iš anksto stato tokias sąlygas taikos 
pasitarimams.

Gen. Moshe Dayanpvos Įkė
lęs koją į užsienio reikalų mi
nisteriją, tuojau sukvietė visus 
tarnautojus ir jiems pareiškė, 
kad dabartinė vyriausybė negrai 
žins Jordanijai žemių, esančių 

.vakarinėje Jordano tip's pusėje.' 
Ne Izraelis įsiveržė į Jbrdanijbs 
teritoriją, bet Jordanijos karo 
jėgos pradėjo veržtis Į Izraelio 
žemes. Jam pačiam teko vądc^ 

‘vauti to meto Izraelio karo jė
goms, sumušti įsiveržusius jor- 
daniečius ir užimti visą Jordano 
upės vakarinę sritį.

Naujo Izraelio užsienio mi- 
nisterio pareiškimas sukėlė di
delio susirūpinimo amerikiečiu 
ir arabų valstybių tarpe. Rei
kalas' pasunkėjo, -kai naujas 
premjeras, gavęs Izraelio par
lamento pasitikėjimą, tvirtino, 
kad gen. Dayan išdėstė ne tik 
jo, bet .visos naujos vyriausybės 
politiką. Izraelis nori taikos su 
kaimyninėm, arabų valstybėm, 
bet .Jordanijai josios žemių ne
atiduos.

Valstybės Departamentas pri
minė Izraelio vyriausybei, kad 
siekiame taikos Artimuose Ry
tuose, be jokių iš anksto nusta
tytų sąlygų. Izraelis negali ti
kėtis jokių taikos pasitarimų, 
jeigu jis iš anksto pasako, kad 
neatiduos karo eigoje užimtų ir 
dabar laikomų teritorijų Pasi
tarimai privalo būti vedami be 
jokių iš anksto nustatytų sąly
gų. Be to, Jungtinių Tautų re
voliucija reikalauja atšaukti Iz
raelio karo jėgas iš viso Sina
jaus pusiasalio, iš Gazos žemės 
ruožo, iš Golano aukštumų ir iš 
vakarinio Jordano upės kranto 
žemių. JAV nori, kad Izraelis 
eitų į pasitarimus Artimųjų Ry
tų taikai be jokių iš anksto nu
statytų sąlygų, Pasitarimų me
tu Izraelis gali reikšti savo pre
tenzijas Į viena ar kitą strate
ginę sritį. l>et jis neturėtų taip 
daryti pradžioje.

Beirutas. Libanas. Iš Saudi 
Arabijos atėjusios žinios sako, 
kad d rtinis karalius Chalid 
nori atsistatydinti iš pareigų. 
Karalius yra 61 metų amžiaus, 
bet jojo sveikata labai silpna. 
Šį savo pageidavimą jis jau iš
dėstęs''savo giminėms ir prane
šęs valstybės saugumo tarybai. 
Jis buvo planavęs vykti į Wa- 
shingtoną pasitarimams su nau
ju krašto prezidentu, 
skutiniu momentu jis 
siuntė jaunesnįjį savo

Komunistai įeina a 

italų komisijon
ROMA, Italija. — Italijos par

lamentas sudarė šešių politinių' 
partijų komisiją infliacijai ir 
nedarbui sustabdyti.

Labiausiai visus nustebino, kad 
komunistai Įėjo; -i šią komisiją. 
Jiems bus prieinami visi doku
mentai, kalbantieji t apie inflia
cijos dydi ir nedarbą visame 
krašte. Komunistai buvo priim
ti Į šią komisiją pagal Italijos 
krikščionių demokratų patari-* 
ffia. - A • *•".'*

Chicago Daily. News reporte
ris. SarĮKIilert iš. Romos, prane- 
.šą, kąJ.jDąujai paskirtas kardi
nolas Giovanni Bonelli pareiškė, 
kad Vatikanas nori taikos su, 
Romos raudonaisiais. - ...

■ U-.- ; r > ' -į /

.Patvirtino vaistu• i t ■ \ ‘ r

nupigintas kainas 
SPPJNGFIELD. III. — Vais

tininkai nuo šiol galės parduoti 
vaistus, kurie yra tie patys, tik 
žymiai skirtingomis kainomis: 
pigesnės, vadinamos generic, 
yra vaistų laboratorijų nusta
tytos, o vaistininkų interesui pa
keltos kainuos, vadinamos brand.

Jllinojails Senatas pirmadienį 
priėmė. Įstatymą, kuriuo leidžia
ma vaistus parduoti generic kai
nomis, 'ir persiuntė gubernato
riui pasirašj’ti. Įstatymas tik 45- 
minutes padiskutuotas buvo se
natorių 42 balsais priimtas prieš 
■15 opozicijos balsų. Naujasis 
Įstatymas 'bus didelė pagalba' 
pensininkams ir bendrai netur
tingiesiems.. kurie negalėjo 
gauti reikalingų vaistų dėl astro
nomiškai sukeltų kainų.

Panašus įstatymas, turįs tiks
lą ' pagelbėti seniems ir betur
čiams seniau kelis kartus buvo 
legislatūrai pateikiamas ir kiek
vieną kartą atmetamas.

Sacharinas gali būti 
visiškai, uždraustas
WASHINGTONAS. _ Maiš

to T ir Vaistų Administracijos 
(FDA) viršininkas ’Donald Ken
nedy pirmadienį pareiškė, kad 
jo_ Įstaiga... planuoja sachariną 
visiškai uždrausti,, kadangi iiąu-. 
fęsį.studijos parbd^’ kad dirbti
niai saldumai tikrai yra susieti 
su pūslėsivežiū. Naujieji studijų 
duomenys būsią paskelbti kitą 
savaite. .- 4>
■ - ^Kennedy • ,perspėj o Įstatymų 
leidėjus nemanyti, kad uždraudi
mo atidėjimas reiškia suabejo
jimą. '“‘Priešingai, FDA planuo
ja prieš sachariną griebtis dar 
griežtesnių priemonių, negu bu
vo planuota”, kadangi nauji at
radimai iškelia klausima ar sa
chariną ne visiškai -išbraukti iš 
maisto ir gėralų sąrašų, j

Uždraudus sachariną, JAV-bės 
liktų be pakaitalo cukrui, nes 
eiklamatai (Cyclamate) ; buvo

žmogaus Leisiu ‘gėršifro! klkusima. -
-■ ■ 't:-'. ' •VT..U- :;r; ■ * . ■

'Pradžioje jis reikalavo priim* r - Amerikiečiai • ‘yra Įsitikinę;.
ti sovietų dienotvarkę,, jeigu ne-|kadjų>plaBuojama statyti lėktu- 
nori netikėtumų, o dabar.-jis su- vas bus galingiausias ir grei- 
tiko priimti amerikiečių ir kitų čiausias, ■■ bet Belenka yra Įsiti- 
siūlomus dienotvarkės punktus.’ kinęs, kad ir’rusai nesnaudžia. 
Voroncovas nustebino' delegačių Jie gauna žinių-apie planuojamą

Amerikos lėktuvą ir bandys pa- uždrausti 1969 metais, o aspar- 
statyth-dar greitesnį. tate visiškai nebuvo leista.

Voroncovas nustebino' delegaci- 
jos narius, padarydamas ne- tokį 
jau karingą pareiškimą.

./;/ . Jėkiūvi/ sStybą'j 

?; WASHINGT$0 D.’C.' Atrodo:' 
kad prezidentas jūtnny Cartdri 
šią savaitę tųjrės nuspręsti, kas 
daryti su naujais' ir galingais‘ka
ro lėktuvais:tncr,fci'- '-oi'Gn' c?

■ ' • • v f

Tvirtinamą, ’kad specialistai 
yra paruošę patį galingiausią’ ‘ir’ 
greičiausią karo lėktuvą, bet jis 
nepaprastai brangus. Vieno nau
jo lėktuvo pastatymas kainuos 
117 milijonų dolerių. Reikįa-tų- 
rėti galvoje, kad JAV aviacijas 
vadovybė nori turėti; tokius 
lėktUVUS.:; S!7 ■HU-ta! -. ■>!,’

Kongreso' komitete’ 'labai aš
trius ginčus vedė" seni Jbjoxmize 
ir sen. Byrd.. Pr^taėntoinųtąri-J^^";^^^  ̂
mas nežinomas, bet vyraują Įsi
tikinimas, kad įprezident^ įsa-, 
k’ys pradėti Aid lėktuvo stątybą.

Maskva seka lėktuvų statybą

SovietŲ lakūnas Vikt<5?’:Bėk- 
lenką, praeitaisf fmetais' atskri
dęs į Japoniją pačiu.<paujauąiu 
sovietų lėktuvu naikįntuvu, tyir- 
tina, kad sovietų pramonė 1982 
metais turės naikintuvą,. kuris 
galės 2 palytį ’dabąę’ ^’ūuoįamą 
Bl.karp 1 F<?

d WAIJNKE TIKISI PRATĘSTI DABAR
: VEIKIANČIĄ STRATEGINĘ SUTARTĮ

nJ Spalio 3 baigiasi dabartinė sutartis, lietė i 
V'-! t karo jėgas Indijos vandenyne,

MASKVA, Rusija. — Paul C. Warnke, JAV 12-kos žmonių 
delegacijos pirmininkas, pareiškė įsitikinimą, kad gali būti pra
tęsta dabar veikianti strateginių ginklų sutartis. 
gry-M---------— -r '

Dabartinė sutartis baigiasi denyno tvirtovių ir nesteigti ten 
•šių metų spalio 3 dieną. Warnke 
nemano, kad iki tos dienos pa- 
bet jis. nemano, kad susidarytų 
vyktų paruošti: naują sutartį, 
didelių sunkumų dabartinei su
tarčiai pratęsti..

Pagah’au, jeigu spalio 3-čią ne-

galėtu ir be'galiojančios, sutar
ties būti, jeigu abi pusės pasi
žadėtų laikytis. dabar veikiančių 
nuostatų. ,

t ' '

Tarėsi su f rusais » ištisą, savaitę

Pasirodo,, kad dipl. Warnke 
ištisą savaitę praleido Maskvoje, 
visai’’ nepasigarsinęs spaudoje. 
Jis ten buvo -ne vienas; bet vi-

karo bazių. Pradžioje Brežne
vas atmetė sekretoriaus Vances 
atvežtus prezidento pasiūlymus 
taikai, bet vėliau apsigalvojo ir 
panoro patyrinėti amerikiečių 
pasiūlymą. Ar šiuo klausimu pa
vyks susitarti, Šiandien sunku 
pasakyti. Rusai patyrę ameri
kiečių pasiūlymus, o savo pasiū- 
mus jie tiktai vėliau padarys. 
Rusam labai rūpėjo patirti, ką 
amerikiečiai planuoja daryti 
Diego Garcia saloje.

— Dabar aiškėja, kad pirmą 
Brežnevo vizito dieną nuotaikos 
tarp dviejų prezidentų buvusios 
labai šaltos. Brežnevas keliais

sal2-kos specialistų, delegaci j a. atvejais išmetinėjo prezidentui 
Savo laikli . sekretorius Vance Valery Giscard dėl prancūzų elg-. 

'pasiūlė neginkluoti Indijos vąn- senos pasitarimuose. :

PAUL WARNKE 
Chief Disarmament
Negotiator *

•—į Į i. * t- w- -i—- - - -f-- -

ten pa
brolį.

— Iš Chicagos žydų kapinių 
buvo išvogtas kino artisto, bu
vusio Elizibeth Taylor vyro 
Michael Todd karstas. Manoma, 
kad iŠ šeimos reikalaus pinigų.
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Mūsų spuadoje

Akiratininkai ir jų “Akira
čiai”, vykdydami tiltų statybą f 
ir visų pasmerktą Sonnenfeldto į 
doktriną, jau senai kandžiojo pa- : 
triotines organizacijos, o dabar 
pradėjo juodinti paskirus asme
nis.. Ne veltui “Akiračių” pus
lapiuose būdavo šuns paveikslas. 
Apie jį S. Juškėnas Naujienų . 
148 nr. taip rašo:

— Štai pasisodino prie redak
cijos durų gerokai nupenėtą bul
dogą ir saugu, ir nebrangu. Sa
ko, buldogai turi gerą uoslę. Tai 
ir pamėgink ne akiratininkas 
ten papulti, šunelis uostelėjęs 
pajus, kad ne akiratininkas. Ko 
gero ir neteksi šlaunies ar kitos 
kūno dalies mėsos gabalo.

Tik iš fotografijos nesimato, 
ar Įskiepytas. Neturi skiepiji
mo ženklelio, čia turėtų būti at
sargesni. Kitaip gali atsitikti, 
kad pasiuntligė visą štabą gali 
susargdinti.

Daug ryškiau akiratininkus ir 
šunų nesisaugojančius aptarė 
Aušrelė. Ličkutė eilėraščiu “Bul
dogo erą” 1970 m. Dirvos 88 nr. 
humoro skyriuje, pavaizduoda
ma pirmuosius buldogu, o ant
ruosius hidrantais,:
Kas tiktai atrodo blogas — 
puola tą smarkus buldogas. 
Jis aptvarko emigrantą, • 
tartum paprastą hidrantą.

Tik pasmerk mums dialogą, 
tuoj pažinti ir buldogą! 
Apšlakstys jis tokį frantą, 
tartum paprastą, hidrantą.

Net tiesa, tyra ir nuoga, 
niekis priešais šitą buldogą: 
Šiltos čiurkšlės smarkiai krenta 
ant tiesos, kaip ant hidranto.

Era cerberių sublogo. 
Era užgimė buldogo. 
Ir tautiečiai tepripranta 
bū.ti rolėje hidranto. 

• N ' • x \ ! t * r » • < •

Šio moralę epilogas — 
vi^cą aptaria buldogas: 
prieš, buldogą emigrantas 
tiktai, paprastas hidrantas.

S. Pašilydė

Avis ir avinėlis

Vaikeli mano, reatsitrauk nuo 
kaimenės, nes ana, pagireis vii- 
kiszczei vaikszczioja; tavę pasi- 
gaus ir pasipjaus — tarė avis 
savo mažam avinėliui. Avinėlis 
laba} smielus buvo: daugelį kar
tų nuo kaimenės atsitraukęs pa- 
sibėginėjo ir gerai ėjosi. Moti- 
najyėl isz naujo persergėjo sa-

šv. Jono naktį jie nerado paparčio 
bet buvo linksma jo ieškoti. 

Toki# pat geri laikai bus Naujieną 
piknike liepos 1/. polonia tode.

vo vaikęlį.’o tas sau vienas teip.’ 
kalbėjo: kas žin ką ta mano ma
mutė suopia apie vilkus, nė asz 
jų maeziau, nė jų yra ant svieto. 
Ir teip besznekėamas atsitraukė 
nuo kaimenės. Tik vienu sykiu 
isz netyczių, užklupo vilkas. —r 
avilėlis mano dabar nusigandęs 
szaukė: gelbėk, gelbėk, mamu
te! vilkas manę užpuolė! Mo-1 
cziutė praszė piemenies ir^szu-J 
nelių, kad jos vaikelį atimtų' nuo 
vilko, vienok jau buvo per vėlų: j 
jau buvo nasruose vilko. Teip 
eisis visiems vaikams, kurie yra' 
nepaklusnus ir paniekina per-' 
sergėjimus gimdytojų savo.

(Iš/“Pamokslai Iszminties ir 
Teisybės 3-čios laidos 1906 m.).

Restorane

Svetys klausia padavėją:
— Ar jūsų šuo kanda?
— Ne. Jis tikrai nekanda.

I — Gaila, o aš norėjau dubti 
pabandyti ar jis įkąstų šį steigą.

Kinietiškas mandagumas

Senasis Henry Fordas mėgo 
pasakoti tokį atsitikimą:

— Taktingiausias žmogus ko-, 
kj aš pažinau, buvo mano pir
mutinis viršininkas. Vieną die
ną jis pašaukė mane ir sakė: 
“Mielas vaike, negaliu Įsivaizduo
ti, kaip mes apsieisime be tavęs, 

1 bet nuo pradžios sekančio mėne
sio turėsime šiaip taip pabandy
ti”. į. .

Sumoderninta istoriją

Algiukas grįžo iš Montessori 
mokyklos ir pasakojo tėvui, kaip 
kapelionas jiems aiškino apie 

.Mozės ir žydų kelionę per Rau- 
.donąją jūrą: ' *

— Mozė Įsakė savo inžinie
riams pastatyti per jūrą plūdu
riuojantį tiltą ir visi žydai juo 
perėjo į kitą jūros kraštą. Pa
skutini ėmš 'beeinant,'-Mozė - ga- 
vo/ radijo pranešimą kad egip
tiečių pulkas su tankais juos, ve
jasi ir jau yra visai prie tilto, 
;o kiti jau ant tilto. Mozė-Įsa
kė savo aviacijai- susprogdinti' 
tūtą su visai tankais ir žydai, 
buvo saugūs. -. , >

— Argi tikrai jums taip ka
pelionas. pasakojo? — suabejojo 
tėvas. Algiukas jam atsakė:

— Ne visai taip. Bet taip, kaip 
jis mums pasakojo, tu visai ne-k 

-tikėtum...
. Meilės trikampis

Atvykęš Į suvažiavimą vien
gungis užėjo į kirpyklą nusikus- 

c.ti. Skutant, jauna graži mani- 
kiuristė karpė nagus. Viengun
gis ją kvietė pietums, o vakarę 
į teatrą, bet manikiuristė atsa
kė: y'jši*-1
; — Aš su jumis negaliu eitiĮ 

nes esu vedusi  ''
Betgi yra šimtai kitų priežas

čių, kurioms jia nęsiprięšintų, 
_ 1 viliojo viengungis. Mąnikiu- 
ristė jam pagaliau paaiškino:

— Jis jau žino apie jūsų pa
siūlymą, nes jis jus skuta;..

Aplinkos pažinimo pamoka

Montessori mokyklos pirma
metis studentas Algiukas’ pirmą 
kartą atostogavo pas ūkininką. 
Ūkininkas jį nusivedė į ganyklą.

— Vaje, kokia.keista karvė: 
visai be ragų! Kur ji padėjo.sa
vo ragus? — teiravosi jis. Ūki
ninkas atsakė: ' . i

— Karvė ragų he.turi daugė
ta atvejų. Jų neturi veršiukai. 
Kitoms jie išplaunami, o kai ku
rios yra beragių veislės, šiuo at
veju ji neturi* ragą kadangi ji 
yra ne karvė, o arklys.

ASILO GALVA'

Senai jau vienas šeimininkas 
Sunkumais asilą kankino — 
(Kas asilų nežino ji 
r versdavo jį taip ilgai keliauti, 
<ad jam belikdavo tik bliauti. 

Mat. žmogus prekėtnis pirkliavo, 
Todėl keliavo

I
i i

r

1 +

ŽASLIŲ VALSČIAUS TALPŪNAI

Dažnai su asilu i miestą, 
Ir — būdavo tada šiam riesta' 
Bet karta asilui' atėjo r 
Visai ne asilo idėja: 
Pačiam sunkuma nusikrauti ' 

. į ; \ ; ■ i ■
Ir sau, betingint, atsigauti.. 
Kai jau reikėjo eit per tilta, 
(Jis nešė maišus cukraus, miltų)’, 
Jis tyčia nuošaliai nuėjo, 
Kur brist per vandenį' reikėjo'.. 
Palikęs šeimininką, žėrė — ’ 
Bematant visas pasinėrė 
Ir, vandenyje kiek pagaišus, 
Visai tuščius išvilko maišus:.. 
Čia: tarėsi gudriai apgavęs, ; j,- 
(Nors ir'lazdos-ipaskuiiragąvęs);, 
Nebudrų savo- ^šeimininką,., Į, J; -s 

:Ji.s elgėsi kaip jam jpatinkai.i . 
Kai kitą ikartąAėl-.jis giiižo^? .• 
Tai tinginys vėl pasiryžo i.o.f 
“Kankintoją” ;ųaująį, ^pgautį: ■ 
Prekes iš naujo nųąipjąųti.j ,'r 
Tą pati, štai, priėjo tiltą —

r — padalyk man per savaitę 
paveikslą už 25 (įoierius. (

—, ,Ąš^ galių, Jums ta ,už. ,tiek 
padaryti,;. bet, tpks paveikslas 
kainuoją 5.00, fta- sakė dafliųm- 
kas, paėmė pinigus ,ir nurodė 
laiką* kada, jniljjonieriu?- turi 
.pasiimti savo, užsakymą.
I Po, savaitės milijonierius bu

vo y^Į.ęiąį . j

1 -^’Ar jau padarei? — rėka- 
voyjiš ne mandagiai. ' ■
> • . —? Taip,,.—. ąfeakė sis ir ilgu 
koridorium nusiyędė milijonie
rių X,palėpę?. kur..buvo jo kukli 
dirbtuyęlėf Tarp ištemptų rė- 
mų kabėjo, ąpąsdidžiulis drobės 
gabalas, o, (j<L vidury vos drobes 
'raudonos linijos, daugiau — 
njekcC. Raudonoji jūra, —

t

Pamanė- asilas ir šoka 
Į vandeiųl ir| lauk...
Išlipęs,' "vos' 3is nesuki
;Vis<Hy Ęetušžįas,-mai^ 
;Jame sudėtoj buvo 
Ir apsigavo ' Hbtbio

Vitkauska^

Cricagos Gage ' Parkoj gyventojas 
labai susirūpino artėjančia pasaulio 
pabaiga, is spaudos šužinoįo, kad 
Jaunimo centre įvyko sfėbuklas^ f»a- 
9aį **W yjeWfcp; 
sasls ne tik pasveiko, ’bet. ir viike Jė- 
zuitąKezj aplink ai turelį^. ‘

’ ■ - ' ’ - •'*. ' ; f

-veidas, dabar.

jjlu2.-Qk.ur-Možėtu žydais'?”-—1- 
grūmojančiai -.i-paęiteiravo. jis- 
Dailininkas -visai ramiai atsakė : v «-v» - - - •* < ~

— Jie visi šiuo metu jau, ■— 
perėjo/jūrą-ir yra nuėję sau į

Moderni gražuolė leido savo šunį į paklusnumo mokyklą, kad būty nepiktas, o dabar, kerpa

■ ą. Draugausi su gerai drau- 
gais, .turėsi jų daugiau.

. • Moteris ir stiklas niekad 
neišvenkia pavojaus.

i. ' •
?' • Geriau duoti vieną dolerį, 
negu paskolinti du.

į - • ■ Kai karas prasideda, tada 
pragaras atsiveria.

Uį • Bloga knyga, — blogesnė 
:užtvagį.fe. J ' —
'' •Valgyk pagal savo skonį, 
.rė^ykis pagal kitų.

■ ■■

'• Juo: daugiau galvoji apie 
mirtį, juo ilgiau gyveni.

t* l

• Kai laivas nuskęsta, tai 
kiekvienas žino^ kaip galėjo bū- 
tiįišgelbėtas. ■ ■■■■ ■ ':

Didieji, medžiai duoda dau
giau pavėsio, negu vaisių.

mažai
įkalba.

t; — ^'o.kųr.gi: egiptiečių Ika- 
riuomėnė, kuri vijosi paskui žy
dus?

--p-^EĮėją tai jų čią,- nębėra;., jie. 
jau paskendo . j ūroję. y ■ ..,,. _. r..

Taip ir nepasisekė apgauti dai- 
hųinko,^mąĮį kokiaĮk^iną taks ii;' 
ęąyeiksląą.. šykštų^ 
riųš gavo tai. ką buvo, užmokė

ŽYDAI IR RAUDONO^ JŪi^A
- > ' ; v / K'-‘-i '

Milijonieriaus žmbita^ many
dama, kad taikai jau gėHijtJ'pa
puošti savo rezidenciją, nutarė 
savo malonumui i/ pasididžiavi
mui prieš svečius nusipirkti,bent 
vięną originalų daifininko ^gn- 
komw pagamintą pay 
tuoj įr pasiu ntė Aay^ 
sai gatvę pas, kitą tau! 
važiavusį iš Vokidtf^^^ar- 
dėjo esant didėlį ,dailiniuką..bet 
kuris čia Amerikoje turėjo sėdė
ti be darbo, •

Milijonierius negaišo sau lai
ko, bet tuoj nurodą ‘dailininkui 
gauti 4 pėdai!rlrobėst ir nupiešti, 
kaip Mozė per Raudonąją jūrą 
yra Išvedęs žydus iš Egipto. Iš
eidamas neužiniršdo pasiteirauti, 
kiek toks paveikslas kainuos.

— ’500 dolerių, — atsakė dai- 
lininkas. ... ■.

MilijonįerįU3T tik, išsižiojo 
numetė ant stalo S2o ;4

AAcgcryęios <

Senų žmonių išttųn
? . Tas, kuns jūs giną, mai
tina tuščiu šaukštu. Kas savo 
prekės negiria, tą iš turgaus va-

t - < ■ ■ ' J*"' .“t t*. < >1 » • ■
.ėė-.-r;-, .'-i,K .. ,

• Geriausias vanduo yra tas, 
jjjuris < ateina ūš dąngaus.

e. Kuris nęnon šiame pasau
lyj thrėti bėdų, ųėtunętų gimti, 

t-i • Pasakyk'moteriškei;‘kad ji 
graži; ji tuoj pasidarys kvaila. 

N • Vyro kepurė rankoje' niekad
■ ' r . _ i P f. i

sikvėpti laiko mažai būdavo. Visi tuos pačius darbus tu- , 
rėjo pradėti ir baigti vienų inMu. Nenūšienausi laiku piė - J* 
vos, vėliau ją nuganys; nenj^iausi lajku javų —'nū^n^ ! 
arba gyvuliai išmindžios; jęįj^iinynai
kaimynas ne dėl tinginystės nesuspėja darbų atlikti .rr. v/' 
jam patalkininkaudavo. J^sgąHų, tinginių,••• stiprios svei-i ?

^jiėktent^/PykdaVėy'hės va-'7^ 
sąrą, kai darbai užgula, tid‘dykaduoniai' nę{fesiftį8J<SĮ^b',‘ 
neateidavo pagelbėti, d vSįaų pi;ašo ¥A^ovį'ft;Sp^dįjb; ' 
ti. “Duonos nenori, ate )&kj^{žakrosos> (rrieiįihaU'^u^"

ilrųj o kur būVai vasarą,.
»j ’ reikėjo, a ? ” ‘-fif ^i^ękfaiš- 1 ~ 

--- - skindavpsi1 ?
dm, sveikatela suslubavo nugi visokie zręjkaĮąijjfįįz^ęiy 
va, ir dabar šoną diegia/vaikščioti sunku,, ale kap*.ręi-,bi{ 
kia, tai ir aini”. Duodavo ir dūonos, ir zakrdsosp-žm<Jma^w> 
iš kur gi jie gaus, jei^jięjišjjiJdninko. Neduosi, dar vogt?z'~- 
pT*£l m'j i nj:

Oi, kaimo • teismai‘ba^į^ Nę^pgu^aii(^ian^ 
varant vagį į Trakus- mačiau. Vieną ivągį-.kęįiįįjYĘ^'y^-jT 
rė. Ką tas žmogus buvo^pavogęs nėšužinojau.'.Vagie^-j^tJ 
kos buvo surištos užpakalyje ir da? kine la kūną»virvėta'^ 
vėmis apraišiotas. Priekyje: ėjo d^vytai ir1 du 
je už galų virvių laikydami. Kalbėję),.^aįd^yHgis irijšĮ^įu^- ./“ 
tas buvo. Žmonės, kupė vagį 'pagavę; policijai njępąąjtf-;^i 
kėjo, todėl patys varė 'Trakų .šandžiai (teisėjui) - atiduoti,v/.i 
kad anas jį’nukorotų (nubaustų)'. Kaikūnė’kaimo vyrai’ ė* 
juokėsi iŠ tų žmonių, kad jie pat^Vd^^i3Hėnub^iid^ar!^’

nis,),' kiaušinėlį, grucės,, 1 
kai mums pamačius (pagali 
tavo gaspadinė (.šeįmi

?*? *"
»^cv»>į

ft

vę pririšo prie lentinės, tvoros, pečiais Į, lentas, du vyrai^ąt- ąį 
sistoję kitoje pusėje tvoros,\\ ^tyčkl^s)..;,
per lentas. Gerai atplakę nuga^-p^dp/J^^^vąą^tk^r;^ 
lias dienas plaučiais, paspiaudęs numirė*.jfijęšfr s 
kituose kaimuose iaip nepataisoinu^^VagfiiusJtoausdaVo.'

Arkliavagiai būdavę dš'^ąsti^ vaseiatsb^t^orttU'ikai^^ 
mo .rusai ir. čigonai. Iš jų VpgpdAąr^ii^^^ 
ir už gronyqps (užsienjge)'
kai nejodavo naktigonių savu arkliusznakčiąĮ< p^kdiįnai^ų 
pievose, pančiodavę, geležiniais*- pančiajs. Naktigonei!' w-ejk 
•jodavoĮ kak būdavo blogas^ orasi' lodavo; sikĮJia
mė, labai šaltas’ oras arba kai .^^yęiaĮt
kų ir kitą dieną labai

•kės, Pelanes,. Duobę,, maždau - už^1n—Jalometm^
tais ir aš mėgdayou, su bernais 'išjoti naktigonei!, Susikū | 
rdavome ugnį? (laužą), kad gotume ,uųo uopu a inti; | 

ėtgsusi- I

. ..... .. .... ...... ...... ,
lias dienas plaučiais paspiaudęs •• numirė.: IKąlbjėjo-^j^ W ;

juokaudavo^ vieni kitus pasį
Senai kątei reŠcalinga jau- bardavome. .-'į -j

na; pelė. .... ? I
.v •/ ■ t y

• Vieno žmogaus nuomonė' 

nipkad nėra klaidinga. ,įz

. ą Kai žmoguj jįą nors, mėgsta, 
tai' jau pu3ę,.atsiękta. i/

e Viąi kelįai į kapus'vienodi.

• Daug kas nukentėjo kalbė
damas, bet niekas nenukentėjo 
■tylėdamas.
J • •* ' ' r ' a ■ ■

. < Tolimas vanduo gaisro nie- 
,kad, neužgesina.

t Neteisingai valdžiai nužudy
tieji. yra labiau, pavojingi, negu 
maištininkai. Tai atitinka ko

munistams.

• Trumpiausias, kelias tarp 
meilės ir neapykantos. Meilė 
yra toks dalykas, kuris paga-. 
ląiida mūsų išmonę. Meilė lai
kosi tiktai meilėje.

0 Tas, kuris neranda pinigų 
sayo kišenėje, jie yra kitų kiše
nėje.

• Kas pasirodo avinu, tą vil
kas suėda., Don Pilotas

bardavome. >7-

pUt-’U fe

H
aukštas,’stambus ir'skaitėsi stipriausiu kaime bernu, o

?suvar 
pašiepti, 

ypač .^gmuką,
h. , -> ..... „, ... ;Wp-‘ j ’
davo per pievą, kartais per dirvas, kelnes maudavo, klum 
peš Įmesdavo, į balą, ^epųręn purvo, Įkrėsdavo, ir. antį- gal
vos .dėdavo, ir t t-'įgnmkąs gindamas^ rėkdavo:’ 
•lysk, ko tu kabiniesi, ko tunai nuo man^I norit(k££ 
dėB, raide 1 tariaina minkstaįblįįp
tu nelendi? Ąsanąi nenoriu su ta^vim pijasidėti, ątsitrąjįk!”

T T' > 1 I • t * • 1

pasityčioti, užkabinėti 'silpnesniuosius,
-■ </ - *•**’»* < i
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bernais juokavo'-ir paminėjo Stasių. ■^ardą*Sti*<
Zigmuką pagriebti, bet kai tik jis atkiša rankas, Zigmu- :J 
kaspągąvo ir suspaudė. Stasys, riktelėjo.: “įįupųpipke, par | 
laisk rankas 1’4-o Zigmukas, “Nelysk,^© kabiniesi?-” Abu | 
tamposi, kiti juokiasi. “Palaisk, sakau, ba .gausi per snu- 1 
kį!”—.rėkia Stasys. Zikmukas: “Prižadėk, kad nesikabin- f 
si, tai paleisiu”. Stasys Įnirto, paraudonavo, tamposi, o e 
Zigmukas nepaleidžia, visi juokiąsis Pagaliau prie visų -i 
Stasys prižadėjo jo neliesti, tada~Zigmukas Jį paleido. Pa- j ' 
aiškėjo, kad Zigmukas tiiriilabai štip^^^^kas. Ant Sta ’ 
šio rankų buvo mėlynės ir keliaszdfe^is šŽjhdėjo. Nuo to' 
Įvykio Stasys daugiau Zigmuko nelietė. Šfesio 
tas krito, o Zigmuko rankų visi pabūgę-

Naktigonėje ne vien išdaiga^ kr; 
išklausydavome labai gražių pasakų, 
sakojimų, daug pasakėčių. Kalkini 
sunkiai suprantamos,t tad;
palygindavo. Kaip vėliau supraba^ kaimįį 
va tokie keikūnai ir- nešvankių kalbų mė
--~ębiayriausį^ęi

tbrite-

o
O,

va tokie keikūnai ir- j
ir lenkai. Sodriausi ir——•—s- 
dos atkeliaudavo iš miestų, ijiiestel^.arb'ajgiąždater iš ka- į 
riuomenės vyrai parsinešdavo. —1 . i . . ■}

(Bus daugiau)
i

VISI LIETUVIAI BIZNlEJilAl

rt, -ui A A«taiiKA A A



SUSIVIENIJIMO TAUTINIAI IR ’ 
1'KULTŪRINIAI DARBAI .....

POVILAS P. D ARG IS, SLA prezidentas
I ■ .. V.

. Susivienijimas Lietuvių Ame 
jukoje, niekadą nebuvo ir nėra 1 
vien ąpdraudos organizacija. Ji,

Povilas Dargis

sykiu yra ir visuomeninė orga-1 
rtiząęija.

f SLA uoliai bei. aktyviai daly- 
yąvOyir dalyvauja lietuviškame, 
visuomeniniame gyvenime. Sa-

( - i ' ’ ' 1 - ‘

vo veikloje Susivienijimas žvel
gė į visuomeninio gyvenimo ap
raiškas iš virš partinio taško, 
statydamąsį tautinius interesus 
aukščiau srovinių.
>' Dideli, visuomeniniai ir orga
nizaciniai darbai yra surašyti ką 
tik '■ atspausdintoje SLA istori
joje. .-Štai kai kurie svarbesnieji 
darbai liečiaritiej i visą lietuvių

. Kąrūi Į-914 metais prasidėjus, 
SI..Ą pirmutinis įsteigė Lietuvos 
Geįbėjimb: Fondą... Jo didelė fi
nansinė, pagalba Lietuvių Moks
lo Draugijai .Vilniuje. KaipLie
tuvių. Tautinės Tarybos Ameri
koje narys, §LA 1916 metais.va- 
dovavo ir talkino apeliacija Ame 
rikdą Kongresui padėti kentan- 
ėiai Lietuvai. To pasėkoje JAV 
Kongresas autorizavo Preziden
tą’. skirtį dieną rinkimui aukų 
tam reikalui.- Tokia “Lietuvių 
Dieną” įvyko lapkričio 1 d., 1916 
metais, ijr davė apie. 200,000 au-. 
kų, -J -

/• SEA buvo: sumanytoja3 gauti 
Amenkoje lengvomis sąlygomis 
į jn8'/;461ėtnj paskolą Lietuvai.

d j ogauti Lietuvai 
pripa^himąj ^Amerikos' lietuviai 

vieną milijoną parašų 
įr juos jtėiki JAV prezidentui.

iffnidmui ir jų- įteikimui 
piniinnnkayo; SLA prezidentas 
Stasys Gegužis. ?
Y SLA ^štbyaują lietuvius Ame 
rlktfš’ ’r*P2ietybės; - Valstybinėse 
J&^efė^ijosę Washingtone. 
į aWrado sąlygos Lietu-

NAUJIENŲ

46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE

Pradžia 12 vai.

•a

Liepos 17 d., sekmad.
POLONIA SODE

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

* Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

buvo ir liko ištikimas Lietuvos 
nelaimės pagundytai organiza
cijai. .
• Šiandieną turime politinę pa
dėtį tokią, kuri reikalauja mū
sų veiksnių akylumo ir budėji
mo, todėl būkime vieningi, visi 
spieskimės apie Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir paremkime Altą 
gera mintim, darbu ir aukomis. 
,Trumpai . apžvelgus SLA Tau
tinę kultūrinę visuomeninę bei 
politinę veiklą reikia pasakyti, 
kad toji plati ir visuomeniška 
3LA veikla buvo ir tebėra at
sekama planingai, užsispyrusiai 
nenutraukiamai dėl lietuvybės. 
Jungdamas savyje vieną tau
tinį elementą, SLA vykdė savo 
pirmaeilius dvasinius kultūros 
kėlimo uždavinius perdėm pin
damas ir. gražiausiomis spalvo
mis ryškindamas tautiškus mo
tyvus, kurie turėjo ^tarnauti lie
tuviškumui ir lietuvybei. Savo 
darbais SLA žadino tautinį su- 
sipratįmą, auklėjo lietuviškumą,. 
stiprino ir grūdino lietuvybę. URBONAS •

, Šiandieną Susivienijimas Lie- 
į tuvių Amerikoje, skleisdamas 
apšvietą lietuviuose, keldamas 
juose tautiškumą, rūpindamasis 
lietuvių tautiniais, socialiniais* drauge ,arba kiekvienas atski- 
bei visuomeniniais reikalais ir raj, lurj tejsg jr gali 
remdamas lietuvius medžiagi
niai, SLA stiprino lietuvybę, 
dirbdamas dėl jos ne kuriuo 
siauru sroviniu, bet plačiu tau
tiniu mastu. Rezultatai džiu
gūs... ir jie bus dar geresni, jei 
Tu, broli lietuvi, tapsi SLA na
riu.

vos tremtiniams vykti į Ameri
ką, SLA buvo pirmoji lietuviška 
organizacija, kuri ėmėsi orga
nizuoti jų atgabenimą iš Euro
pos, ir didelį reikalą buvo tiek 
pastūmėjus priekin, kad NCWC- 
be didesnio delsimo galėjo per-! 
imti tokio tremtinių atgabenimo 
vadovavimą.

Juk’ ir kuriantis Amerikos 
Lietuvių Tarybai ir BALFX SLA 
su $5000 juos pirmasis parėmė.

Kiekviename mūsų tautos 
svalbiame išgyventime, kovoje 
buvo pagrindiniu kovotoju, vei
kiančiu užjūryje.

Užgriuvus mūsų tautos di
džiajai nelaimei, SLA laikyda
masi savo senos tradicijos, įėjč 
į Amerikos Lietuvių Tarybos su
dėtį, pasiryžo ir įsipareigojo 
sujungtomis jėgomis .kovoti ir 
siekti Lietuvos nepriklausomos _____ ____ _________ _ t
valstybės atstatymo. Todėl Su-l nį. Vokietijoj yrą 61,442,000, 
sivienijimas,- tapęs Alto nariu,l gyventojų.

— Vokietijos vyriausybė rei
kalauja Argentinos vyriausybę 
informuoti apie kiekvieną suim
tą vokietį. Pasirodo, kad Argen
tinoje buvo nušauti keturi Vo
kietijos piliečiai.

— Praeitais metais Vokietijos 
gyventojų skaičius sumažėjo 
203,000. Daugelis užsieniečių, 
heteke darbų, išvažiavo į užsie-

Lietuvos nepriklausomybės- laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

Špionažas moderninėmis priemonėmis
Komunistų bloko kraštai

manev
ruoti, keisti savųjų ginkluotų 
jėgų dislokaciją, gali jas didin 
ti, arba mažinti, jų vadai gali 
sakyti karingas kalbas — tas 
viskas yra tvarkoj ir nė kiek 
nekliudo1 įtempimo atslūgi
mui” — detantei. Bet, mažiau
sias NATO jėgų, arba bet ku
rios vakarinių valstybių ka
riuomenių pajudėjimas be ga
10 nervingai sutinkamas Ry
tuose, ypatingai komunistinės 
spaudos, kaip detantės pažei
dimo ženklas. Ir tos padėties 
įtempimo kaltininku būna 
NATO, ta Rytuose taip nepa
kenčiama, faktiškai, tokia kuk
11 organizacija. Vienu žodžiu, 
sovietų spaudos nervai negali 
pakelti tų keturių raidžių: 
NATO, ir kiekvienas vakari
nės spaudos NATO paminėji
mas iššaukia ten savo rūšies 
isteriką, kuri pasireiškia visa 
eile barnių, apkaltinimų ir in
sinuacijų-.

Prieš kiek laiko sovietų cen
trinis spaudos organas “Izves- 
tija” atspausdino reportažą, pa 
pądintą “NATO . patruliai”. 
Apie kokius patrulius eina čia 
kalbd ir kur tie patruliai įlin
do, iššaukę tokį pyktį sovietų 
spaudoje? Pasirodo, tai nėra 
paprasti patruliai, kaip mes 
tą sąvoką . suprantame. Kalba 
eina apie manevrus, kuriuos 
pravedė Vakarinė Vokietijai, 
kad patikrintų savosios kariuo 
menės parengimą.

Suprantama, kad nervingai 
reaguodami į kiekvieną NATO 
jėgų pajudėjimą, sovietai dė
jo visas pastangas, kad susek
tų tų manevrų eigą ir išaiš
kintų jų tikslą ir paskirtį. Aiš
ku tą turėjo atlikti špionažas, 
ir tą špionažą jie pravedė mo
derninėmis priemonėmis.

štai, mažas epizodas, paim
tas iš Vakarų Vokietijos spau 
dos (vertimas iš vokiečių kal
bos) :

“Viskas įvyko 1975 metų rug 
sėjo 15 dieną, pirmąją Vaka
rų Vokietijos manevro “Di
džioji Rokada” dieną. 4-tas 
žvalgomasis šarvuotas batali
onas žygiavo per Bavarijos 
mišką ' štraubingo miestelio 
link. Tuo pat metu 18-ta kraš
to apsaugos rinktinė įtvirtino 
pietiniame Dunojaus krante 
gynimo poziciją tarp štrau
bingo ir Degendorfo.

Niekas iš .karių nežinojo, 
kad jie tuo metu buvo labai 
atydžiai sekami. Daugiau kaip 
2.000 km. atstume, rusų pusia
salyje Kryme, Eupatorijoje, 
rusų karininkas sėdėjo prieš 
ekraną ir žiūrėjo filmą. Fil
mas, vadinosi “Didžioji Ro
kada”. Programos dalyviai bu
vo .4-tas šarvuotas žvalgoma
sis batalionas ir 18-ta krašto 
apsaugos rinktinė. Visa prog
rama buvo transliuojama per 
televiziją.

“Tai nėra scena iš kokio 
nors utopiško romano. Vaka
rų ekspertų tvirtinimu, taip iš 
tikrųjų buvo. Ęūtent, satelitas 
“Kosmos 759” tą padarė gali
ma. Pakrautas objektyvais, ka.
meromis ir filmais, šįf^ępek- nio transliacijos 
viestas manevro stebętcfas 200 kad-4-tas šarvuotas žvalgoma-
km. aukštyje virš štraubingo 
miestelio skrido “rugsėjo 15 d., 
kaip tik^.lO valandą 50 inin.

“VĮską;, ką jo- kameros ma
tė žemėje “Kosmos 'Į59” per
davė į Eupatoriją, ir rusų ka- 
rininkaų. galėjo sekti ant savo 
ekrano, ne tik dalyvių jude
sius, bet ir suskaityti iš kiek 
šarvuočių .kiekviena vora su
sidėjo. ;

“Jei’ ekrane pasirodydavo 
kokia, ypatingai įdomi scena, 

( LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
5ešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v, r. — 1230 AM
Veda K. BRAZD2I0NYTĖ

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
'■■■■■-t- / Telef. - 778-5374 (Bus daugiau)

Taupykite daba
pas mus

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.
- Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

UNIVERSAL
1 800 So. Hahted St.
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i hadus” manevro, sovietai pa-
I sinattdojo dar ir antru sateli
tu - Kosmos 760”, kuris rug
sėjo IX d. prieš vąkarą galėjo 
stebėti, kaip “raudonieji puo^ 
likai” Bavarijos-miške buvo • 
sul;i:kyti ir galą gale atsluip- 
ti atgal.

1
“I ok s satelitų punamfoįii a 

sudėtingai dalykas,Vbet ąovie’ v 
tams, maloniai, ta irukštii kūi- 
na apsimoka, nes iki šiol kiekį-'j 
vienas zNA40 manevras Ųiivė

"Dabartiniu metu toks sa
telitų panaudojimas nesudaro . 
nieko ypatingo. Sovietų ir ame 
rįkieėių slaptoji žvalgyba jau . 
seniai užkariavo savo naudai 
erdvę ir patalpino ten visą ar- 
serialą savųjų agentų*’.

Yra satelitų, kurie svetima
me krašte gali viską fotogra
fuoti, kas jų 
vra įdomu, •r € 

šeimininkams”
Sovietų žvalgaikarininkui reikalinga buvo tik 

paspausti tam tikrą mygtuką 
ir tuo įjungti vieną iš satelito 
kamerų. Tuo būdu ta scena 
būdavo užfjsuota. Tą filmą 
^Kosmos 759” atnešė į žemę 
rugsėjo 22 dieną, nusileisda
mas Kazakstano stepėje. Fil
me rusaj galėjo daug daugiau 
.pamalti, negu ekrane to fil- 

metu, pav.,

lik vra didesnis

sis batalionas naudojo šarvuo 
čius dar senojo modelio, bū
tent M-48 A-2 r kad 18-ta kraš
to apsaugos rinktinė turėjo 
ginklus prieš šarvuočius.

“Sekančią dieną, 10 vai. 42 
min., Kosmos 759” vėl pasiro
dė virš Žemutinės Bavarijos ir 
šį kartą jis stebėjo ir translia
vo 10-tos šarvuotos divizijos 
artėjimą iš Ingolštadto.

“Norėdami pamatyti kaip 
galima daugiau “Didžiosios Ro

žemėje, kas 
kaip ‘U) cm. Amerikiečiai dar 
labiau išvystė techniką ir ma
to žemėje iš savų satelitų vis
ką, kas yra didesnis kaip 10-15 
cm. Jie, pav., palyginant nese
niai nustatė, kad sovietai, ne
žiūrint, SALT sutarties, toliau 
vysto savo strateginį apsigink
lavimą: ištisai Transsibiro ge- 

. ležinkelio jie stato naujus šu
linius tarpžemyninėm rake
tom, kurios visos yra nukreip 
tos prieš Ameriką.

Erdvėje skraido satelitai, ku 
rie sugauna telefono pasikal- 
hėjimus, Vykstančius žemėje 
Jie sugaudo elektroniškas ban
gas, užrašo jas ir persiunčia 
žemėn tik būdami virš vienos 
iš savo krašto stočių. Taip a- 
merikiečiai Turkijos bazėje 
sugavo sovietų satelito perduo 
darnus žemėn pasikalbėjimus, 
kuriuos jis sugavo 
virs’ Amerikos. Du 
Amerikos slaptos 
(ČIA) narįai,

-Marksas, sako: ‘Visą eilę me
tų ČIA klausydavosi sovietų 
valdžios automobilių, kai Brež 
nevas ir kiti polilbiuro nariai 
automobilių telefonais tarpu- 
sa v v j e k a Įbeda vosi”.

Lš “Kario”

būdamas 
buvusieji 
žvalgybos 

Marchetti ir

1VERSAB

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

Chicago, III. 60608
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praleisdavo, frordo, li-
I nijose. Po piriąojo HĮtlęrip įąa 
i kyto vokiečių j>ne^ųolio, tu

rėjo . sekti ■ j an trasią. - vq go
riausieji karininkai ir karei
viai. Nuo nuolatinių. P 
aviacijos bomba įdavimo, tirp 
te . tirpo karių eilės, užsikimšo 
visi, keliai, nutrūko, štabo ry-
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Gen. Petronis niekus tauškia

dų. išvyko, į s£vo nieko 
nesulaukęs. Nępaisydajrųas rim 
tijr ^liūčių feldmaršalas, visdėl £ 
tų, nutarė s,u, generolu susitik- g. 
th Važiuoti keliais nebuvo įma .' 
muiją; padąbgė lįuvo tiršta į 
priešo lėktuvų. Tik vakarop ~ 
jų truputį sumažėjo. Tad pa- ? 
judėjo pirmyn iė' tik apie W g 
vai. vakayo fon Kliugė pasiekė 
generolo Eberlacho Štabą., AŠ- - 
tuoniaądešiipjį kinų jis auto- - 
mobilju kęliavo 16 valandų. Ne ■ 
teko keturių vyrų užmuštais, ’

. - „.a:.. . .0 automašina su lauko radio J-pax.kes.mmo pneS ajtai, auk
^.upmenes v u^įms. įjaĮ,į frcal.o Vadas ša.JT

tanme Sau Žermenę, feldmar ’
salas fon Kliugė atvirai pasiū
lė tuojau iš Prancūzijos pasi
traukti įr... daryti taiką ' -

< ~ *- ■' į t

Sužinojęs apie tai fiureris, 
ko ne pasiūto: “Fon Kliugė no

su besikaunančiais daliniais. 
Vokiečių Vakarų frontas braš
kėjo- ir — lūžo... • .

Trim savaitėm praslinkus po

Praeitais metais atsargon paleistas ęąudonosios 
armijos generolas Pranas Petronis be darbo. ilgai ne
buvo laikomas. Jis buvo paskirtas naujai Maskvoje Įs
teigtos “Rodinos” lietuviško skyriaus pirmininku ir 
Įsakyta jam atlikti tas pareigas, kurių iki to meto ne
pajėgė atlikti Vytautas Kazakevičius, Vaclovas Reime- 
ris ir kiti Maskvai tarnaujantieji jaunesnieji komunis
tai. Lietuvišką skyrių pavadino ’’Tėviškėj. paskyrė 
gen. Petronio žinion stambią sumą pinigų ir liepė jam 
daryti viską, kad. palaužtų Amerikos lietuvių . pasiprie
šinimą galūtiam Lietuvos prarijimui. Lietuva jau' bu
vo Įjungta i Sovietų Sąjungą prieš 35 metus, bet iki šių 
metų niekas to prijungimo, nepripažino. Australijos 
darbiečiai keliems mėnesiams Lietuvos Įjungimą pripa
žino, bet vėliau australiečiai pavarė nuo valdžios vairo 
Maskvai šunuodegaujančius darbiečius ir panaikint 
Lietuvos prijungimo pripažinimą.

Gen. Petroniui buvo duota didelė galia, jam paskir
ta stambi suma pinigų, bet jis nežinojo, kas daryti ir iš 
kurio galo pradėti. Prie Amerikos lietuvių prieiti jis 
negalėjo. Petronis šiek, tiek atsikvėpė, kai Lietuvos is
torijos nežinančios dvi Bostono lituanistinės- mokyklos; 
mokytojos, pasiryžusios ne tik pačios, nuvyktų bet ir 
kelis savo mokinius Į pavergtą Lietuvą nųyęžtS J^' bu
vo Petronio “Tėviškės’’ globoje. J,o sąskarton Į Lietuvą 
važinėjo visa eilė Amerikos “pažangių” '- veikėjų, kaip, 
sakysim, Ieva Mizarienė, Alise Jonikienė, Katriną Pęt- 
rikienė, Stasys Jokubka ir keli kiti. Jiems viešbučiai, 
maistas ir kelionės buvo apmokamos iš Petronio žinioj 
esančių “Tėviškės” fondų. Ne tik Jokubka, bet nei vie
na čia suminėta “pažangioji” nepasakys, 4kiėk jiems 
kainavusi viešnagė rusų pavergtoje Lietuvoje, ngs nei 
viena savo pinigais nemokėjo Gen. Petronis savo žinioj 
esančiais pinigais išlygindavo sąskaitas ir ■ apniokodavo 
viešbučius, sanatorijas ir kt.

Gen. Petronis žinojo, kad visus sovietų santykius su 
Amerikos lietuviais tvarkė Kazakevičius. Bet oficialiu 
Kaazkevičiaus viršininku buvo gen. Vladas Karvelis. 
Sovietų tarnybon stojo ne tik Petronis, bet tais pačiais 
takais nuėjo ir gen. Karvelis. Gen. Petronis praleido 
Ival’andų valandas, besikalbėdamas su sirguliuojančiu 
gen. Karveliu, kad galėtų nustatyti, ko Maskva iš Ame
rikos beturiu nori, ir kur buvo padalyta klaida, jeigu 
jis Įtrauktas Į Karvelio vestą darbą. Kazakevičius bū
tų galėjęs daugiau pasakyti gen. Petroniai, negu gen. 
Karvelis, bet Kazakevičius savo -žinių, Įgytų ilgomis 
darbo valandomis, nenorėjo taip laisvai gen.. Petroniai 
duoti. Norėdamas atsidėkoti gen. Karveliui, jis nutarė 
suruošti jam 75 metų gimimo sukakti. Tuo,xeikalu savo 
nelaimės draugui gen. Petronis net staipsnį- parašė. '

Gen. Petronis žinojo, kad nei jis, nei gen. Karvelis 
su Lietuvos liaudimi ryšių neturėjo. Jiedu Lietuvos 
liaudies buvo išmaitinti ir nupenėti; Lietuvos liaudies 
prakaitu, jiedu buvo apmokyti ir generolo, uniformą ap
rėdyti, bet su Lietuvos liaudimi jiedu nėjo, Su Lietuvos, 
liaudimi jiedu nėjo prieš karą, nėjo su lietuviais ir. lęa- 
ro metu. Dar labiau jiedu nuo Lietuvoj liaudies atsis
kyrė, kai raudondji armija Lietuvą antrą kartą paver
gė. Jiedu nuėjo su pavergėjais komunistais. Jiedu par
sidavė Maskvai ir tapo sovietiniais imperializmo, įran
kiais. Petronis žinojo Karvelio padarytą klaida ų, ko 
gero, dėl jos gailėjosi. Savo rašinį gen. Karveliui pa
gerbti jis pavadino “Kartu su liaudimi.” Jis žinojo, kad 
tokio pavadinimo gen. Karvelis būtų norėjęs, nes šir
dies gilumoje, ko gero, jis būtų norėjęs būti su lietuviš
ka liaudimi, o ne su tos liaudies pavergėjais.

ren. Petronis žengė '-žingsnį toliau. Ramindamas 
gen. Karve.;, jis norėjo ir savo elgseną pateisinti. Jam 
nepatogu pasakyti, kad ir jis nenuėjo su Lietuvos liau
dimi; bet, pasuka kartu su okupantu, tai'‘savo rašinio 
pradžioje jis pradėjo kelti “problemas”, lietuviams esą
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Feldmaršalo Fon Kliugės tragedija.
Neabejotina, kad vyriausias — kaip juosį/iureris vadino 

vokiečių V'akarų fronto vadas,Į— persekiojimas ir ‘Sralymas”. 
feldmaršalas fon Kliugė, apie Liepos 2L: d., feldmaršalo fon 
1941 m. liepos 20 d. sumoksią:Khugės Vakarų fronto štaban, 
prieš Hitlerį ne tik iš anksto1 Hitlerio įsakymu, iš Berlyno, 
žinojo* bet jam ir pritarė nes atvyko ypatingi emisarai^ iš;, 
sąmokslininkų tarpe buvo jo aiškinti fęldųiaršalo santykių 

su “išdavikais*’ ir kartu jo pa- 
ji išgelbėti Vokietiją nuo išpro ties vaidmenį sąmoksle. SS dū
lėjusio fiurerio vadovybes. Iių generolas Obergas, šuprąs- 

.kenksmingų pasėkų. Tačiau, damas sunkią Vakarų fronto 
įvykiai Vakarų fronte, aršios: būklę, padarė viską, ką. tik ga- 
kautynės buvo visiškai užėmė| Įėjo, kad apsaugotų fon Kliū- 
jo laiką ir dėmesį. nuo įtarimų ir persękioji-

Pirmiausia, fon Kliugė buvo mo. Dėl to “ypatingašai tardy- 
pareigos žmogus, antra, jis gi tojas” Hofąkęris grįžo į J^erly-/ 
liaj tikėjo, kad kartą pradėtą ną “be niekų^be jokių duome.

geriausieji bičiuliai, norėjusie-

karą reikia vesti iki garbingos nu apie feldmaršalo sąmoksle 
pergalės, ko riurerio vadovavi dalyvavimą; -J.
mas, tačiau, nežadėjo. Po ne-į Fon Kliugė formaliai. liko 
pavykusio prieš’Hitlerj, jo pa-j“ųž įtarimo ribų”. Betgi, feld- 
ties vyr. būstinėje, atentato,Įmaršajų, ir generolų nekentęs 
prasidėjo ‘‘šunų — išdavikų” į Hitleris visairtuo nepatikėjo,

dp ne tik generolą Eberlachą, - 
bet ir savo sūnų leitenantą, 
su kuriuo tas pasimatymas bu 
vo paskutinis jų gyvenime.

Tuo metu Hitlerio būstinėj 
“’/JT“; “t®’ S PO visą fronlą ieškojo feMmar

nerimu ir ae!vykdyUm As bak
jam parodysiu! Fronto slahan fel<lmarša,as žūves. Radį rv. 
tuojau jis nusiuntė generolą. . C ’ *. te ' MC . sys su juo buvo nutrukęs nuo .\ ariimontą su įsakymu: Sek- <() I
ti, kad fon Kliugė kuotiksliau- 
siai vykdytų visus fiurerio įsa
kymus”. Eelmaršalas Giunteris

jis įtarė. Nors feldmaršalo jis 
iš pareigų nepašalino, tačiau 
suvaržė jo, fronto vado, veiki
mo laisvę. Yra tikra, kad po 
liepos 17-tos d. fon Kliugė jau
tėsi lyg namų arėšte: geštapo 
dgentai sekė kiekvieną jo žings 
nį- .

Savaime suprantama, tokios 
sąlygos negalėjo neatsiliepti 
neigiamai visai karo kampani
jai Prancūzijoje. Fiurerio šta
bas kišosi b- kontroliavo visus 
Vakarų fronto vado įsakymus, 
Pats Hitleris sulaikė Romelio 
tankų armijos perkėlimą iš 
Kah Kalvados tada, kai dar bū 
vo galima išstumti jūron ame
rikonų desantus Norbaadijo 
ję.- . ’ ’2,.. . . ’ ' l.

Dešimt dienų po pasikėsini 

d., amferikiečių tankai pralau 
žė vokiečių frontą ties Avran.- 
su ir nuslinko į rytus, Pary
žiaus link. x

Fon Kliugė jau tada aiškiai 
suprato, kad karas pralaimė
tas. Tačiau, mažai'tepaisydama 
intensyvių pripšb aviacijos puo 
lirtiu, visti kautynių, metu, fėl- 
dmaršal as ' kas dieną išvykda- 
yo operacijų vieton.

Rugpiūčip mėnesį fronto rei 
kalai žymiai' pablogėjo. Visiš
kai nustojęs pasitikėjimo bu
vusio grandinio kariniu talen
tu, ir strateginiais sugebėji
mais, feldmaršalas automatiš
kai vykdė visus Hitlerio* ąsaky 
mus, 'laukdamas neišvengia
mai iš to išplaukiančių pasek- 
n/ių. t.- • .

-Hitlerio pasiūlytas Morteno 
priešjMiolio planas, išlanksto

mo prieš Hitlerį,, rugpjūčio 3

kilusias 1940-tais metais, kai Stalinas pasiuntė Lietu
vos vyriausybei ultimatumą ir pareikalavo be mūšio į- 
sileisti sovietų karo jėgas. Jis rašo: ,. 'J

“1940-ųjų metų revoliuciniai Įvykiai Lietuvoje 
to meto visų profesijų Lietuvos inteligentijai pa
teikė sudėtingą, bet būtiną neatidėliojant spręsti 

• klausimu: su kuo’eiti?. Tie, kurie nebuvo atitrūkę 
nuo Lietuvos liaudies reikalų ir rūpesčių, kurie su
prato-ar bent stengėsi-suprasti Lietuvos komunis
tu partijos. iškeltus uždarinius, - tie greit, aktyviai 
ir sąžiningai stojo kurti naujos, sociąlistinės: Lięr 
tuyos. Buvo ir tokių, kuriems; buržuazinė.- pasaualė- 
žiūra, klasinės pozicijos arba tiesiog politinis trum 
paregiškumas neleido ąūprąsti ię te/singąj Įvertin
ti perspektyvų, kurias; atskleidė liętųyių. tąųtaj. į)į- 
džiosios Spalio socialistinės revoliucijoj. ‘ Idėjų Įgy
vendinimas.” (Gimtasis kraštas,. 1977, rm bąl. 1 d.

; 4 psl.) ;
Kaip, geli, ^ętęonis ir gen. Kaęveįjs, būdami Lietu

vos. kariuomenės kariai, galėjo suprasti Lietuvos ko
munistų partijoj iškeltus uždavinius, kai tuo. metu Lię- 
tuyoję nebuvo komunistų partijos? Lietuvon buvo. siun-. 
čiami sovietų imperializmo agentėliai^ bet jie neturėjo 
jokios programos, jokių uždarinių ir ten nebuvo kas 
suprasti. Jie vykdė tai, kas jiems buvo Įsakyta.

“Didžiosios spalio revoliucijos.” idėjų 'įgyvendini- 
'mas njekp nedavė Rusams, tai ką lietuviai galėjo Įgyven
dinti? “Spalio revoliuciją" Rusijon atnešė nedidelė bolše
vikų grupelę, pasinaudojusi vokiečių kariuomenės štabo 
pinigais ęą^o. nnpęrijąi griauti. Gen. Petronio, įminimas 
'“spalįs”' sunaikino, dięį^rastijos. daigus. \ijQje. Rusijoje 
ir pąvęręę rusų kaimynus.

Gen Petronis pasakoja, kad 1940 metų Įvykiai Lietu
vos inteligencijai “patiekė sudėtingą” problemą kuriose, 
jie negalėjo išspręsti.. Ar ta problema gen. Petroniai bu
vo “patiekta” ant stalo, artgeenrolo. įstaigoje, taip pat 
nežinia. Bet tikrai Lietuvos inteligentijai, pusinteligen
čiams ir paprašeių paprasgiąųjiems. krašto gyyęntojams 
buvo aišku, kur eiti* Kai sprogo; pirmoji vokiečių bomba 
prie žaliojo tilto, tai lietuviąųžmčjo, kur eiti ir kas dary
ti. Kaune tada buvo Petro^įgpr Stepas Paulauskas. Pau
lauskui, buvę aišku, kur reiįiaę ejti ir kas. dąnčti, ę Petro
nis, auklėtas ir penėtas Lioiuyo^ Įąjjvei gipti, nežinojo 
kur eiti; O kai- pradėjo žinįsniųotiy tai tai pą&uko ne tuo 
keliu. ^auĮauskas, kaip ir Lietuva, kirto okupantui, 
o Petronis, baimės apĮmtasS^dairėsi ir bėgo kartu su oku
pantu Dabar jis bando teisinti gen. Karvelį ir save. Vię- 
toj prisipažinti prie klaidos, jis ,pasakoją, kokia didelė 
problema jam buvo “patiektą”.

nas generalinio štabo karinin
kas ir prityręs karo vadas, fel 
dmaršalas f o p, Klįugė, gerai 
suprato visų ĘKtĮ^rio, projektų 
strateginiu pojaūpu, nepagrjs 
tumą ir todėl “stebuklaid’’, 
kaip pats Hitleris, netikėjo.

Vykdydamas, vienok, įsaky 
mą, lyg mirties ieškodamas, 
kaip jo bendražygiai manė, fel 
dmaršalas beveik visą laiką

10 vai. ryto, kai radistas pas- ų 
kutinį kartą pranešė apie la- 
bai “tirštą” ties jais priešo lėk > 

ton Kliugė suprato, kad j., die- luv,J ^“ktrąc.^ >_ ■ 
Rugpiūšio 15 d. prasidėjo, 

prancūzų ir sąjungininkų ka-;
nos jau suskaitytos.

Rugpjūčio 4 d., feldmarša .., , . ; . , .. .. rmomenes fssjkelimas Riviero i.las, kaip ir visada, išvyko j . ; . v.'. .r L- * • d • Je- Stabo virsimnkas gen. Bliu >frontą. Vietoves Berni apylm- < ■ ,L - ,. ° . r -... r. . , . T. . mentritas per dieną visur, les-keje jis apsinakvojo. Jis nore- , . - , . , n. .... . . ~ . . ikojo fedmarsalo, o 6 vak vajo susitikti generolą Eberlacha , ,• 1 J- • x 1 • j karo, issaukęs Huleno stabą, ir įsakyti jam tankais-dengti v. T.. .. .. ,. ... , 1 praneša gen. Jodl: “Feldmar-pasiiraukiancius vokiečių ka- ; , . °,.... .. t .. salą fon Kliugę surasti nepa- rmomenes dalinius. Is čia feia , . .. ,, - . " B xrv-bn I -Kirin r. mr

maršalas . projektavo patekti 
Falez kilpon, kur, tarp ko- ki
to, jis‘ Slaptai svajojo pasima
tyti su savo sūnumi, leitenan
tu fon Kliugė. < 'riri

Tačiau 5-sibs armijos vadas, 
geno Sepp^Dietrich, nuo to la
bai rizikingo žjrgio feldmarša
lą: atkalbėjo. Pasimatymas. su 
generolu Eberlachu ir Hause- 
riu .bųyo< nurųątytas. prie cerk 
vės Nessi kaimelyje. Rųgpiū- 
čio. 15 d. 5:30 yah ryto, .nedide
lė automobiliu yijks.tin,ė i^yy-_ 
ko.iš Berni.> \ :

Už valandos pasirodė ameri 
kiečių' lėktuvai ij pikįruodami 
aršiai bombąi;dayoT viską, kas 
tik. keliuose pasirodė. Kelis kar 
tus auto mašinas teko, palikti 
ir gelbėtis pakelės grioviuose. 
Lėktuvų vilnys, viena po kfe 
tos, vis puolę ir ęųolė... į kai 
me^į Nessi, aplinkiniais ke
liais, patekti, nebuvo, galima, 
nprs fon Kliugė ir labai norė
jo. Naujas užskridimas ir ... 
kliudyta viena mašina,' tuojau 
— antra, trečia...

Feldmaršalo adjutantas Itn. 
Tangęrmannąs. pąsuko mašiną 
iš kelio į krųmųs. Tęljkįų tik 
keli kilomentrai iki cerkvelės 
Nessi kaimelyje, t y:, iki sutar besikalbant, iš Berlyno generoi 
Los. susitikti vietoj Adjutaųlas las Jodlįs pakvietė generolą - 
pasisiūlė pasiekti ją dyi^čiuę'Eberlacįą pęįeųrąiįijo telefono * 
Feldmaršalas neprieštaravo, ir fiurerio Įvardy paklausė: į 
Už poros valandų leitenantas “Ari nedaleidžiąs ' jis galimo - 
sugrįžo — prie cerkvelės nieko feldmaršalo perėjimo pas ame j 
neradęs!

Kareiviai pasakė, jog iš ry
to generolas Eberiachas ten 
buvo, tačiau, prieš pora valan

pasimatyti su generolu Ebęjf-

ayia^ijąį pųgj^ jngti^^.su 

prie ukržantano k.ą^ valapdą 
blogėjo, Ębfrlachas. ir- Hause- 
ris ;prašo,_. nedelsiant, naujų 
sprendimų ir •. nurodymų”...
į Ir- tuo, j>ąt. metu generolas 
Bliumęntrita^ pa^ąšėįįpran^. 
t! Hitleriui, kad apie naują 
priešpuolį negalį būti nė kal
bos. 9 vaL vakaro, fronto'šta
be buvo gauta' radibĮymnajj— 
‘‘FelmarsMui fon Kliugei din-s 
gus, frontui laikinai vado vau- ? 
.ti skiriamas gęnero^g; Hanse-j 
ris. Generolui Eberlachui prieš ’ 
puolį tęsti pagaj ankstyvesnius 
įfiuręrip nurodymus!”, jįuo me Į 
tu feldmaršalo paieškojimas' 
buvo tęsiamas. 9 vai. vakaro1 
pgkl^ųsįą^ genę^olas Eberla- Į

jĮgį nematęs ir nežinąs kur pas- > 
tarasis yra. Į tai, tuojau iš

vo Įsakyta: “Kas bebūtų — 
surasti feldmaršalą f on Kliu-Į 
gę”. Pagaliau, 10 vai. vakaro, 
feldmaršalą^ su savo ądjutąn-; 
tu atvyko į armijasštabą., kur ;■ 
jiems su generolu Eberiaėhu I

rikiečiuš?” Generolas Eberla- 
has net pažaliavo iš pykčio ir;
sugniaužė kumščius...

(Bus daugiau) f

r;-

MIKAS ŠILEIKIS C hi eigos akvariumas (Akvarelė)
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NEPRIEŽIŪRA ŠIRDIES - LIGA
RAŠO DR. A. J. GUSENAS

K, G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINf CHigURGUA \

iSo. PMjaUy Rd. (Crowford Būtina oriąį pasakyti jog žjaus, vaikų /Sveikatos tikrini 
MędięąĮ Buddjngį. T<|L LU 5-6446

Priimu ligoniui pagal susitarimą.
J eį neatsiliepia, skambinti 374-8004.

ĄNKSTŲ IR ŠLAPUMO TAkŲ
' ’ CHIRURGUA -

Telef. 695-0533
' 'Fox Valley Medical Center 

866 SUMMIT STREET ' 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS.

Širdis yrą sva^bijiUSLas organas mo daviniai rodo, kad daugis 
žmogaus gyvybei išlaikyti. Ka- jų turi aukštą kraujo spaudi- 
daugi širdis vaidina svarbų nių. Tikrinti vaikai buvo tar- 
vaidmenį žųiogaus gyvęųhne, j>e 12-14 amžiaus metų.

Būkime atsargesni, su aųkš 
tų. krajuji. spaudimu, nes jis nt 
ša. mirtį visięms!

ilR. UAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W,eVcheV4r Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim. Rd^ Westcnestor, tik 
VALANDOS:, 3-—9 darbo d-enomis ir 

kas. antrą šeštadienį h- -3 vai.
U TAJ.: S4&2227 arba 562-2728

tai ir jos priežiūra turėtų būti 
labąi. svarbi. Gečai, prižiūrima 
ir per daug- nemivarginama, ji 
tarnautų daug, ilgiau ir tobu
liau, Ar dąug nūdienis žmogus 
pagalvoja apie savo širdį ir 
Jos vt/ksmus? Reikia- sakyti, 
jog visai mažai, o gal ir visiš
kai nieko.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. ElSlN-ElS’NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ. LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5 2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml

-Tęu — BE 3-5893

DU. A. B/GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS: 

, - SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
' . 3907 WesCJ03cd Stre»t

Valandos pagal susitarimu

' 1$. liALUQ CENTRO 
VALD.YBOS VEIKLOS

' CHICAGOJE

Nūdien nuo širdies ligų dau- ‘ CiŪcą«o§ AjisKri^^— Bąlap 
gis žmonių tampa ligotais' ir džip, 3 d, įvykusiame susirinki- 
Ujedarbingaj^. Sęcial Šęęurity i Cliiea^os ^Wx) Apsieit e;

■ _ ' kad valdybą bbvo išrinkti: Valeri
milijonams sų vicsjųiK ion3.s- Juozas Mackexi 

čųj£, Bjrų^. NįųluŠJ^nę,; t.ehksa: 
Sgręjiįikąs, ^stas, Januška, Gn, 
žvydą ę:ę<IęajtyUė, Eduardas Li 
viųąs, Jonas Kreiyęn^s, Kazy: 

j Balčiūnas, Vy tanias Lapenas 
j Kostas Repšys, Kotryna Repšie 
j nė, Vladas Navickas, Jonas Ja 
‘saiUs ir Stasys Patlaba. Susirin 
kime sveikinimo žodį tarė CA

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlSKiNiYi
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
^IsmintingUn supras". — Dan. 12:10.

Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 
malonei padedąnt mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visų žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą*’. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina j juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodį. Šventąjį Rastą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosios išminties.
jis nagrinėja Moline, I1L, stkytoje kalboje.

žinp, kad, mirti* yra žlaun ir p<iiečia kiekvieną. Bet kur yra ml* 
rv*.«|i? | tą klausim* atsake knygutė ^'Viltis po /nirtiaa**, kurtą gausite 
nemokamai. R. ašy kita:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th. 5TR6ET, CHICAGO, ILL. 60629
iV. RAiTO TYRINĖTOJA’

DU. K. A. V. JUČAS
489-4441; 561^605.

ODOS LIGOS — CHIRURGIJĄ 
A 1002 N, WESTERN^VX

. 5214 N. WESTERN AVE.
- -Telefonas atsakomas 12 vai. *«

i1 rank pleckas
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vii. pagal susitarimą. Uždarytu tree.

l>kluE0xN^^^lJBUTIS 
pūsles ir 7

PROSTATOS CHIRURGIJA 
-v;' S656^WEST 63rd STREET

TaT.- ąntrad/'nuo 1—< po pietų, 
? į xetvirtid. nuo 5^-7 valj valč 

* b/ y Ofiso teleE: 776-2<$80
rez. telef.: 443-5545 

j^;^w7taųraš- 
-, /• f PYTO J AS; IR C HIR URGAS ;

Bswfca. praktika, spec. MOTERŲ ligos 
OfiMs 2652 WEST 59th STREET

TeL. PR 8-1223 '
OFISO V7AL.: pirm., antrąd., treč^ad, 
ir penkt. 2^4 ir 6£ yaL vak. &štadie- 
ni*i8v2įį vąL' popiet ' ir kitu laiku 

n : Si .i ■ pagal susitarimą.

< ę ORTHOPEDAS-PROXEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

5ūK. daž^. Speciali pasaiba kojoms. 
G»* {Arch Supports! ię L L ” 
Vai.: 9-14 ir 6—8. šeštadieniais 9—1

63rd. St, Chicago, ill. 60629 
-Telef.;. PRospect 6-5084

r/
statistikų duomenys ro 
dviem i__ j____ juj -,T
žmonių, neturinčių! dac 65, agi 
žiaus metų, moka po 205 do
lerius kas menesį dėl širdięs. 
Nuo širdies ligų jie tapo nedari 
bingi- 16 procentas jų turi reu-i 
mato -^ą^UUgs ligą. Kojų, Į 
rankų. pįršĮų, kąųląi iškrąipj'ti, į 
negali jokio darbo dirbti. 10- 
piocentų jų neporinėj. 8 pro- Odininkas Kostas Čepaitis, ku 
centai jų turi dusulį 7. pro
centai-jų turi, dirgsni, ir krau
jo. apytakos sųįęimą.

Health, Educatipn. ir Węlfą 
re National Centęr surinktų 
statistikų duomenys ęodo, kad 
1969 met.ais, 739.265 žnįpnės 
mirė nuo širdįes. ligų,. Prana
šaujama, jog šiemet du milijo
nai ameriįūęčių. mirs nuo šir
dies jdgjuk Chicagoje. 25.765^ 
mirs nuo širdięs smūgio. Tięk 
žmonių mirs, o kiek jų serga 
širdies sutrikimais, nebėra S- 
kslių skaitlinių.

■ Dr. Albert Jy Miller, Chica- 
jgo Heart Association preziden 
tas, sako štai ką,:, pagrindiniai 
širdies, ligų faktoriai yra šie,;
1. aukštas ęholestor.oL kiekis jŪJ1?. iŪau^^ ąr
kraujųję-. 2. cigarętų rūkymas, į 
alkoholinių, ir birgalinių gera 
lų apstus naudojimas. 3. aukš
tas įraujp ąppudimasi.

■ Dr. Levy sako štai ką: kai
kurie žmonės nustoja rūkvti, 
ka£ jų šeundšr gydytoj aS patik
rinęs sveikatą, jiems pasako, 
kad jie turį širdięs. lįgo^. po- 
žyį'ins. ■ ' •

Syęikatps^ tiįriniijjp. centrų 
sulinkti statistikų, J<jųpąĮęnys.; 
rodo, kad nūdien 23 milijonai 
amerikiečių turi aukšto krau
jo spaudimo požymius. Jie tu 
rėtų tuč tuojau pradėti gydy- 
įjs, o jeigu ne, tai didžiuma jų 
mirs jaunatvėje. •?, - i1- 
j Žmoguj turint aukštą kraų.- 
io spaudimą, būtinai prie gy-

t ViQZGlka. Evqhs
Laidotuvių Direktoriai

, _ Gėlės visoms progoms
' BEVERLY HiLLS GE<.>nyčIA

2443 WEST, 63rd SlREfci
Telefooti: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
_ laip jjąt, naujoji Barbaro* Ar 
a*n*L Orishjv krautuvė ‘ K 

eTHEL DA,SY STORE
^„.Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tol. 499-1018 ■ j ■ •

t R KRAUSIYMAt

Leidime! — Pilną *pdr«ud« 
' 7 ZfiMA ' KAIN a

f. . I.E R 7*1 A S
Tel. WA S-8063. ....

A^drautfa* oerkrav*eyma> 
ft Jvąifiv. atąt.uni’j. ’ - 

ANTANAS VJILIAAAS,
ToL 376-1882 trbt 376-5996

Į SOPHIE BARČUS 
RADIJO UIMOS VALANDOS 

Viso*,. projr»mM (J V/OPĄ.

Llotuvty kalba:, kasdien nuo plr- 
; madie’nio iki ’ pctilrtadienio 12:30

— LQ0. vaL pongt, — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, IU. 60629

rs atstovavo negalėjusią atvykt 
CV pirmininkę NL Rudienę.

Chicagos Apskrities, pirminii 
kas Valerijonas Šimkus prane 
ša, kad šiais metais, kaip ir an
ksčiau, yra ruošiama gegužinė, 
kuri įvyks liepos 24 d., Polpnia 
Grove sode, Chicagoje.

Vasaros laiku kai kurie Bal- 
fo skyriai kasmet ruošia tradi
cines gegužines ar išvykas j 
gamtą, kurios suteikia malonią 
progą' skyriaus nariams ir 1 vi
siems apylnkės lietuviams pa
bendrauti, susipažinti ir tuo pą- 
čiu sukelti lėšų.

Artėjant vasarai, raginame 
visus skyrius Į savo veiklos pla-

gamtoje pabendravimo suren
gimą, kad pagyvinti veiklą ir

PRIEŠ AUDRĄ

kų, jų, tąrijp ą.yjatorius Ken-i 5 inelus augmenija nebęatsi- 
nęth Arnold, kuris prieš 30 me| gauna, ir kad tęs , “skraidan- 
ių, 4947 niętais sausio 24 die-lčios lėkštės”, kaip taisykįę, sk 
ną, skrįsdamas Washington risdamos per važiuojančius au 
statę KįgragHį;-kalnuose . vir-. 1 
šunį Rainier .Mountain kalno ir elektra, kurie 
pamatė devynis nežinomus ob Iv 
jektus eilėje'skrendant ir juos 
pavaizdavo panašiais į skren
dančias lėkštes arba “Nežino
mais Skraidančiais Objektais” 
(NSO■ — ?ŲFO),; Jau suėjo ly
giai 30 melų ir tie “objektai” 
ne-tik tebėra nežinomi, bet jau 
patapo milijonų žmonių ap
linkui visą žemės kamuolį re
gėjimui, pergyvenimų ir karš
ių ginčų objektais. Kongrese

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600

. TeL 737 - 3601

EUDEIKISc*. .GAIDAS .-. DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tomobilius pavejkia motojras 
to

lyn nuskridus vėl atsigauna, ir 
veikia normaliai. Tyriant NSO 
nu tupimo įspaudhnus žemėje, 
nustatyta, kad jų skersmuo 
yra 35 pėdų ir jie sveria iki 10 
tonų. Phillips įsitikinimu, vie
nintelis palikimas aiškinimas 
gali būti, kad tie objektai yra 
ne iš šios žemės. Jaučiama 
skepticizmą jis aiškina daugę 
lio “rimtų’’ žmonių, ypač mok 
slįnčių baime pašaipos ijc dėl-r 
to, hoi's NSO atvejų kiekyj 
d#ną pašaulyje ' užregistru’o7 
jama nemažiau kaip po 100, 
bet žynų dalis lieką neužregis 
truota. -Mokslininkai labiau 
šiai bijosi tol, kol dalykas pa-. 
siĮieka nežinomas. Pavyzdžiui, 
mokslininkai 1877 metais dar 
neturėjo supratimo apie sprau 
sminį (Boeing) lėktuvą/Vi-! 
sa, ko mes dabar siekiame?

t renkame informacijas tam 
/. /‘Apie ką mes čia kalba-■ laikui, kada mūsų tcchnologi-’ 
me, nėra nei apie dvasias, nePja bus pasivijusi įvykius, pa- 
apie vaiduoklius, .bet apie tik- aiškino Phillips.
ęus dalykus” pasakė Ted Phil; 
1/ps, 35, Missouri plentu depart 
tamento inspektorius savo prąi 
ųęšime kongresui.. Jis per 1/ 
’ųietų turi apie 1Į00, patyrimų 
savo pranešimui; paremti.

Kas tikrai nauja Phillips 
pĘąflLCŠĮjnę, tat kad NSO 
(ŲĘO), nusileidimo vietose iš- 
^žiųsta. njedžiai ic žolė ir per

skyriaus valdybos bei nanai tu- -^alyvavo'ir Northwestern uni- 
'• versiteto astronomijos prof. J.’ 

Allen Hynek',‘^plačiai žinomas 
UEO (NSO)’ tyrino toj as.

r Gallup Poli surinkta statis
tiką rodo, kati “nežinomus sk
raidančiu^ objektus“ skrai
dant jau mą.fėjfe.15 milijonų 
amerikiečių. “Penkiolika mili
jonu žmonių aš nepavadinsiu 
rųelagiais“, pasakė prof. Hynek.

rėtų progos arčiau susipažinti

j Pranešame, kad nuo š. m. 
birželio L d. Balfo. centro, raš- 
tių.ė. ę.ęrsį^ęle. j. nąują^ pątaįpąs, 
kurių adresas'yra; 255S West 
69th Street,-
’ Dabartinį namą nupirko Ame 
rikos Lietuvių Taryba, ir patal
pas remontuoja bei< pertvarko, 
pritaikant, jas savo organizaci
jos reikalams.

Balfo Centro Valdybos inf.
J. Pr.

4605-07 So. HERMITAGE AVENITE
TeL: YArds 7-1741-1742

O-M VAUEQBMA avenue
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKUS AIR-CONOITIONEŲ KOPLYČIOS,

(lytojo reikią, kreiptis, pątikrin 
ti ir nustatyti kasdienę mity-

, Tarptautiniu ŲFO 
Kongresas tfegoje

Praėjusį/ saYajįgąlįj Pi.ck — 
bą su mažiausiu kiekiu cboles Congress viešbųtyj.ė įvyko tris
lorolio, kuri? kelia aukštą, krau (jienas trukęs/tarptautinis kon 
jo spaudimu, ne tik pas suau-: gresas, kuriame, dalyvavo (Įau
gusi us, bet taip pat ir pas au- ■ giau kaip HMM) ŲFQ (Nežino- 
ganei us vaikus.

šiandien mokyklinio

giau kaip 1.000 ŲFQ (Nežino-
1 m.ų, Skraidančių, Objektų 

am- NSQJ tyripętpj.ų. ir lįudinin* * • *”

ffw rsi nt i
FrRES ANC CT-MER

£T«JKE HO*eS-AND 
8US*NES6eS WTTH 
SUPPE-s’ ejąvANCiml. 
OUT WARNTMO. ARE XDU 
PPEPAHEP T© N&5OT7-

...AN «XPr«T, M£ *ETRFĄewi> YO*/, 
Marr IV&JIAMCF CO**cmnv> amC ’MTGO- 
T^A"^6. AOJUSTt XXMT <XAO*» ’•’TM .
THE c4**«mmv in v>> IFl^lF MP AHECS 
gv <n»cT cooe cx cf mrtosac 
A!MRXU-nON <X »1
RCCLMrFPS /z^/vx? -v^Vxr**<kC£

AU. ^30** 
CO^^-v VMU- CO*^I 

W-FM RXJCV VF***., SUT MW/Ml*WTTM

— Prancūzai, valdė Afor ir; 1 į 
įsas provincijas 115 metų. Pir-1 “ 
madieni komisionierius atidavė 
sa rūmų raktus išrinktam pre
zidentui Guled. Abejojamą ar 
Džibuti respublika pajėgs apsi
ginti. z [

TĖVAS » SŪRUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

n,I,/ 2533 W. 71st Street
w Gt Telef.: GRorehiM. 6-23M-S

* <6 1410 So. 50th Ave., Cicero
' T TOwnhaU 3,2108-8
I TRYS. MODERNIŠKOS. KOPLYČIOS

.1 AIKSTg TUTOM0BILL4MS PASTATYTI

Į A. + A. MARYTEI BIJUTĄVIČIŪTEI ’ 
netikėtai mirus, tėvelius. N,, ir Ą. Bilitavičius, 

/ sesutes, brolius ir gimines nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

/ Roekfordo 5-to šaulių būrio valdyba, 
ji šauliai-ės,
į 1 Amerikos Lietuvių Tarybos skyriaus 

. valdyba ir nariai

Mūsų Sąjungos narei,

A. A. EUGENIJAI IZOKAĮTIEyĘI 

mirus, josios sūnums ir jos šeimos giminėms 
bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo- 
Mte-7 . '.
u -u* *X £ < S' V- £ ;a‘ jr%4*‘ .■.' -IM < ,

•■ -*** T--/'"’ '
Amerikos Lietuvių Pensininkų Sąjungos 

'• <.» Chicagoje Valdyba ir nariai

NARIAI: j
Chicago^ (
Lietuvių S
’T; - y * y
Laidotuvių >
Direktorių ?
Associacijos <

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

' ■ ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYN AS LABANAUSKAS

Š307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

/iį BUTKUS -- VASA1TIS
141^ So. 5Uth Ave^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1 (M3

. PETRAS. BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. P hune: LAfayette 3-35JZ

GEORGE E. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

(LACKAWICZ)
2421 WEST 69th STREET RFpublte 7-1213

23rd PLACE V,j[rg,’nia 7-667X |
11028 SOUTdWES’? HIGHWAY. Pąloa Hills HL S74-4416
"■ ■' ■ — 1 ' ---------------- ---------

. - P. J. RIDIKAS
3354 8o. H A t aST ED STREET Phone: Y Ardą. 7-1JŲ

iwm»0——HWRM JRJt

5 - naujienos, CHICAGO a; june'^Tig??'"



Songaila, Kamona Vaičiūnaitė 
Rūta Vaškevičiūtė ir Viktorija 
Vingelytė iš Toronto, Audronė 
Jonelvtė. Rasa Lukaševičiūtė-
Paulius, Mališkiulr- Algis Vte&p- 

_  Petras Galinauskas i$ Mar- skas iš Montrvalio^ Marijus (>|i- 
quetteiP&rko ir NaIxiteAr&s Mi^^ifnur<|^ BytkievL 

-jttiMhiuskas' iš* Brighton Parko čfūš, Dalia PajarŠkąįtŽ jr jna 
staiga susirgo. Gydomi Šv. Kry- Vatnauskaitė iš Hamiltono, Zi- 
žiaus ligoninėje, Abu yra veik- ta-Beržėnai t ė. Kutą ’ Dragų ne,vi
lus namų savininkų organizaci- čiūtė ir Lytiija Dragūnienė iš 
jos nariai savosiose apylinkė^ ^Londono, Antanas Vyšniauskas 

iš <lalgaęy, Ed\Tirdas'BaIėiša iš 
Edmontono, painia Beržinytė:iš 
Delbi; Daina šetikaitė iš-St, Ca- 

ko JAV kongresas įvyjtą «^^Hn^’^Glėdro š Po<feVyU iš 
Sudbury ir Marius TiimnermĮaj 
►nas iš Winnipego. v

— Rytis Bulota iš Montrealiq 
baigė universitetą magistro laip 

Bakalauro laipsniais bai?
gė: Lilė Jonelytė,, Rudin4 
skaii^ 't^na ęeyįušytė^-Rūtrf 
Montvilaitė, Gintaras ir SanMns 
Brikis, Lenartas* Inkis,* Linda 
Baršauskienė ir Petras Vaup- 
šas. ’ A v> r* v ;

. v ■ į
— Juozas ^Bacevičius iš Ham

mond, Ind., kiekviena pre^a pa-; 
reniia .Naujienų leidimą. Dėkui; 
už ankstybą! prenųmėrątos pra-; 
tęsimą. ir už; ta “proga a tšiųstą; 
$6 auką. Taip paL dėkui poniai 
Mf .rVasitihuskienef*^’ ^fohtrea- 
lio už atsiustus $4. ” ■ » į

: r—4nz. - Al.'Ghaptikas,

se.
— Antibolševikipio tautų bk>.-. U-/-UU— -

* jo 10 ir 11 d. Chicagoje. Orga
nizacijos ceiiįrąs? yra Vokieti
joje, Miuncheno mieste.

— Lietuvių vadovaujama 
Schuyler Taupyęip ,Kear-r 
ny, N.J., turinti 13 jniUjonu^r- 
to, išsikėlė į naujas patalpas,v24 
Davis . Ave. Jas. suprojektavo 
b-vės direktorius ir- architektas 
John D. : Nakrosis. ’ Bėn'drovės 
prezidentas yra dr. Jokūbas J. 
Stukas, direktoriais bei aukštais 
pareigūnais yra Frank’ P.’ Gelęn 
tis,J.M. Belza, G. Moskal, Geor
ge J."Katilus ir kiti. Benlroyė 
buvo įsteigta prieš 52 metus. '

— Kanados Lietuvių Janh1^ 
mo Sąjungos.tarybon .išrinkti: 
Giedrė E. Cėpartytė, ' Dainora 
Juozapavičiūtė, Viktutė Rūkai-., 
tė, SilyTją ,^rĮęutėv 'Raimundas

t

ru

■ Indijos vienuoliai •'

;Icius

komitetą sudaro centrinių or
ganizacijų pirmininkai: dr. K. 
bobdis, A. S. Gečys, dr. K. J. 
Valiūnas, G, Juozapavičiūtę_A.

'a-
laitis ir B. Zdanytė. Finansų ko 

[THfelJfsriWfroMr^J; 'Vaiaiti^ dr. 
! L. Kfiauėeliūnas, dr. A. Razina, 
^Ofelija Barškėlytė ir Juozas 
flvanauskps. Komitetas turėjo 
5 posėdžius.

REAL ESTATE

SUNNY HILLS/ Florida* skrendame sekančiais

Dėl informacijų-- kreiptis- įf1 / <I ' 
V.JBelėekį I Ur jk 

New
LZubavi&ų, _ _ _________
New Jersey 201—381-3198.

Detroite’ 313-549-6878.• “ ' 3 ;A’-;
J. Mikoni, *
Cle.yelande_ 21^531-2190.

- Jei ruošiatės keliauti
- ą ■■ ’!e-Sį. . i /

r

iš sąžiningas darbas 
kreipkitės į Lietusių Įstaigą:.-

America^’ Travel Service Bureau

“ t' ‘ ‘ 'Telef. 312' ’238
'*" ** * * X? * *>J

® Nemokamas ■ patamSvim'as užsakant'lėktūvų,. irai 
niu (cruises), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo. rezę 
me kelionių, draiidimus; ,Org2mizuojanie kehMiesiTĖl^avą ir Kitus Kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminiu aplankymui Amerikoje, ^ir-teikiame infor
macijas visais kelionių- reikalais;-'^--^i^KS£*iA*'?^)7 7-' ’ '

a 10 dienų ekskursija į šv. žemę it-Giaikij<-lapkri8b 11—21 d. Kainą.

kelio-

® Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei i Angliją,

. čioj šv. Antano ie Cicero, m,’ TeL 652-5707,

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
____ —k. , a,t

iūz Ir itilekaot

NAUJIENOS tvirtai stovi tr kuruja Uetotoa !r ptfvsrtta Batrrfs 
sddaaaa ir zjeddėdaaoc 
tfTrfsle . H

djiz Ir nmit rizų lietuvių bendruodui dirbue bei tfUm.
NAUJIENOS atstovauja triiąk lietuvių daugumą žūtie Mahnetime, reto

rikos ir poltlnių iliuzijų laikais. Jos yra vlalema įdomina, naudingoa 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus homilija JubfDejlnių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi | visur lietuvius patekti Ųetuvfikos 
spaudos pirmūnų pavyz<9dals užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, tiekiant visuotino lie-

K1INUOJA: Chlcageje' Ir Kanadoj* nvhtm —. SM.M. poeel mrtų — 81CM, 
trim* mėn. —. SSJ0, vionam min. XX0G. KH«m JAV vlafeae matams 
— 826.00, putei metų — >1440, vienam mėn. — B2J0. Užtianfae. 
•n — t31.D0 matam. »utiprfWmw< alunčlama atvaMy aamakamri.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
J k

NAUJIENOS,
• 1739 South Halsted SL 

Chicago,, HL 50608

;jiW

Q Siunčiu doL Naujieną prentiintrttat, lubfllejfnk)

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be jokių jaiparrtfojimg.

PAVARDt IR VARDAS _____________________________ •

ADRESAS ,

iventorfot vo<to vfd«u« m. JkooIh

"■*—jr* jim

DOVANŲ PREKRS BET KU
RIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, .sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
DiddięJ^ir 18 kt aukso gran- 
di nėlių^ .pasirinkimas. TERRA 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm., 

ir ketv. iki 8 Va J. v ak. šventadie
niais uždaryta. (Adresas-—Terra, 
3^35-37 W;‘63 St., Chicago,'Dl*

£ į ‘
X

Namti, Žemė — Pardavimui Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR. SALE | REAL ESTATE FOR SALE

----- ..... -—~ .  ..... . —. - —
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS .ILGIEMS TERMINAMS

* ŪR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMALS
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas f !-

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

drienė—susiorganiząvo į specia 
lų būrelį paremti Skautų Aidų 
žurnalą. • Čikagoje susiorgani
zavo^ Pelėdų skilti^ tfrikslu lei
sti ’’Skautybės Lietuvaitei” 2įją 
laidą. Skiltį sudaro skaučių va
dovės ir ponios: V. Aleknienė. 
D. Dirvbnienė, A. Gasneriedė, 
:D." Bylaitienė, J. Mikutaitie^ė,
M. Paškevičienė, R. Penčyliepė,
N. Užubalienė, H. PlaušinaitĮe- 
nė ir A. Veselkienė. _

L-.-— Sktn. Regina Kučienė,^8626

kos Legiono So. Bostono lietu
vių posto valdybos. pareigūnas, 
išrinktas atstovu į Veteranų Ka 
ro Invalidų organizacijos kon
venciją liepos 9—15 d. Las Ve
gas mieste. Liepos 23 .d- jis da
lyvaus SLA organizacijos Na
riu komiteto posėdžiuose.. SLA

* x . -5.7 w 4 j- - v > « 1naujų narių vajų pratęsė* ir nau 
jai įstojantiems numatytas leng 
vatas tebetaiko. ' - , B

l^įjoĮės-.yąiiiaitės■: ir. Dr.*^ 
Gintaro,.-. Čepėno _ sutuoktuvės - 
bus.šį^.šeštadienį, liepos 2 d-.,-3-S. Mozart St.,Chicago,-T1L6D652, 
vai. popiet Šve. M.;,Mąrijos Gi
mimo parapijos bažnyčioj,. Mar 
quette farke. Vestuvių vaišės 
bus St. Nicholas šalėjė, ; Oak 
Lawn apylinkėje. • /’-k - -v'

— Illinois universitetas Ur- 
banoje paskelbė baigusiu studi- 
j as~ sąfėšąr" Jamej tarp kitų yra 
Jflseplr Noreika, Frenees G. -Po- 
ciūiė,;Vytautas Thipinskas, Joa
na M. Šališkaitė 'ir 'Martin A. 
Urba iš ^hičagoš’ pietS-aka-’

’u J^ąrijopeĮ BžčJdnikaitė" iš 
PalosyHeights;^j}į;x;;;x \į į

I'-'b?’ <7iį

Toronto skautes ijr vįsųp,- 
m@įesJyiSk.ėj6s -Abromai-- 
tienė, A. Biškevičienė, M. Sta- 
riionienė, L. česėkienė, Q. Ind- 
rėlienė,llV.: grybienė ,jr V^;KąIen 

♦» ' V*--* *' w ♦ r 4 * v

tel. 778-0358, registruoja skap
tus į VI Tautinę Stovyklą bei 
suinteresuotus ttuos - laiku vylyti 
sn skautais;Ifaiustraliją. ? į“'-

risčj* ,’‘<<■•'•7’ ' ’ ■ f-l— Jaunimo' demonstracijos 
prięšCokūpacijį’ir. žmonių priėį 
spaudą įyyks_ fUgsęjp. 24 _<L-pjne 
Linkolno paminklo, Washing-; 
•tone. Dalyvaus Taip pat latvių; 
ir estų jaunimas bei orgamzą-;

jos.v.Vykdomąjį komitetą siį-t 
daro 7Viktoras Nąkąs^ (irm.|; 
Viofeta- Abariūtė, Rusnė ’^Baltru; 
šaitytė. Gintė Damusyfė/ Sai^ 
liūs Jankauskas,- Milda Kupetį 

. kesiaūtė, Jonas’Marcisairsksis,; 
Uldiš Sipolš^ir” Gražina- VasKe-J 
lis. Estas Rairriūnd'Tralla ir lat
vis Sigurds Rūdzitis yra' vice- 
pirmininkaiR; Globos bei garbės

. ..'ir - •-> ■ \ ’-7 p 4 ^>’<'4

MARIA>NOREIKIEN£ — VYTAUTAS. ŽUKAUSKAS 
2W8 West S9th St, CMeago, HL 60629 • ^^7

’ ■ Didėlis pasirinkimas
' • H■‘MAISTAS ii EUROPOS SANDĖLIŲ.'-

oiiKioi

l’JJCIt

Cogmos Parcels Express Corp,
* MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICl

1501 W. 69th 51., Chicago,'IIL 80629. — ToL WA 5-2737 
X233 So. Halstad Chicago, III. 60608. — TaL 254-332#

įn vl

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA . '
Kiekvienas lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė tr lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis, 
ds suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

' Juozai KapaėlhskM, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapaėtmkai, HEIVIO DALIA- Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų' tąsa. - Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai illu- 

I struota, 3W psl Kaina 7 doL . ' L•' S
eiKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose.
< Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji tea matė, kokias 
’ kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 pd. SUSO. Yra taip pat 
I ižversta 1 v-iL-

M.
80 satyrinių novelių, 199 puti^ kaina S2. *

D. KuraHia, KELlONt | ANAPUS GNLEŽINtS UŽDANGOS. An- 
tariaus pastabumą neapgauna Intutisto Ir. agltpropo propaganda bei 
ažmakkavlmaL Abi knygos paražytoi lengvu, gražiu rtilhnnl.

Prof. P. Pstorklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą- 
Kaina S2.

Vincai ŽMnaltia. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTSJV

jai žmonės pasakė. 95 pat SI M. Yra taip pat 

ATYRINtS NOVtLtS. Genialaus nwj rąžytojo

|b« Ir kiti leidiniai yra faunam!
NAUJIINOSK, 17H.S*. MALFTED FT., CHICAGO, ILL (MM ’

HslUMaM darbe vatondemlt arba užsakant p*4*v V prtdsdsst 
išk| ar pt»b>«W

■ —~

i siX i jj- - ’ —'.Valdo\V: Vaitiekūno kny
gą —į Liet/ Tąut. Reinkarnacinė 
VEDA - ŽIN-YČIA—galima gau- 

>ti pas autorių: 112 Charlton 
;-AvK,Willdw'Springs^ 317 6’0480. 
KaTrra’^lO?" ■*4T “ (Pr^)

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami- a

ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo- MUSŲ MARQUETTE PARKE 
ninės.

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

6 BUTU mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BŪTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY

AR. JAU. PASIDARĖTE 
į■ r SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gab* daug 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošia, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta,'“Sūduvos” išleista

'KAIP, SUDAROMI
TESTAMENT AI

f - a. £ * .. . •. i

Su legališko mis formomis
Knyga su formomis, garma. 

ma ‘Naujienų' administracijoj 
Knygos Jcaina $3.. SnTegališko- 
mia formomis — S350. t" \ 
^ -'Ufeakymus su Money brde- 

---- -  -7^.- - * 

riū siusti: “Naujienos”^ 1739 S; 
Halsteiį St^ Chicago UL 60608..

Notary Public
t , ^Insurance,' Income Tax
2951 W. 63rd St Tel.* 430-7878

SS.W.

HELP :WAN FED — AAALk 
-Darbininko Rein*

AV 'w
AUTO BODY AND FEEDER COM

BINATION MAN. Must be experienc
ed. Steady.’351&-24 West 63 St.

, 2.. „.Phone;76-5888. ’’ ’ .

TRŪKSTA NAMŲ -PARDAVIMUI

S N arpai' -pardavimui: ’'
. 6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 

valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
ApyL 66 ir Mozart. į t , ; Į ,-į į-- 
}8 MODERNŪS butai '-r- labai.gerai 

išlaikytas namas. Viši būtai' po 4 kambK 
Prie 55 Ir Kedziel^ / ' • " ■
\ 5 AKRAI ŽEMES su dviem namais 

ir puikiu-sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kaina $97,000.
>3.-. >•?■*:•v-- 7 - : ’
^LEMONTE >2 mūro namai po 4 bu
tus 'kiekvienas, 10 metp ; senumo. 
Abu $130,000. ;
• -12 BUTŲ MŪRAS, labai gerai pri
žiūrėtas. Geros pajamosT 63-čios ir 
Kominsky. apylinkė. $185,000.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemento; ’ Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina.$5,500 už akra.

BUDRAITIS REALTY
INSURANCE

. t • ■ ■ . - .
> — parenkam

** ' V.V * ■ . . ,

, įvairi apdrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS' - 

nuomininkus
4243‘W. 63rd St., Chicago'

767-0600.
J— . . ■ -■ I ..U--.—

HELP WANTED — FEMALE
'J. DėrbininklŲ reikia

CLEANING'WOMEN
Must speak -and -understand -English. 

■ Hours daily to 7 P.M.,
Saturdays—-from. 7^' AM -to 2 JP.M. 
yt■ Cak'NQRM .- 235-6622

—. v II. . i^ĄU^POv CLUTCH m

.H APARTMENTS^! .PFE1ČE...
Full'Abasement . Near 67th & 

Rockwell:' .
M. F. EDWARDS REAL ESTATE

, . RE 5-8082 or, 376-0278

REAL ESTATE: —OUT O F TOWN 
Nuosavybes — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
. ' • . . > X , ' •/ 7 f , • H V? ■
A famous name in Southern Building
.’ ' r. . ■ ■’f; • ' .-t
Regionai Office Cameo Tower Build-

kaita h^pnžiūfėtr vyresnio amžiaus’ 
liga.tą..piQterL> Duodamas v kambarys/ 
"maisUs%Iga. Wąsdnia teirautis po 
6:30 '?^^k.<^^^9589,ęiU'i :

— MALS^EMALE^
v Reikia /Darbtafolųr ir Darianinkiv

ing •it , *-i
7234’West North Avenue 

.. Elmwood Park/ Illinois 60635 
;.: ■’ >■ Area Code 312 771-8200

. t ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

^.ĮSu^opean trained • 

CtOS- METI C-I Ą-N S1; 
- ; needed, to .work- in:- '-*3 
■' GEORGETTE KLINGER...

SKĮN7 CARE SALON. '1 ' 
y - - License needed, f - • 

•' TEL. 787-4300 ’

MISCELLANEOUS FOR SALE 
•> > (vairūs Pardavimai

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P** vteninieĘ 
f f N® lietuvi talllntaką

Chica®oie ■' “**•

'^jLNORMANĄ
«^a^uRJniNĄ

PIZZERIA,, RESTAURANT :AND b: 
į “ y. .CO£^AIL LOUNGEų?.-j 

Fully, equipped it— building; with 2 
apartments.’ ’ -' •t— t “

> Near->7th- &, tj;
M. F. ERWARDS REAL ESTATE 

RE 5-8082 or 585-2121

all smokes

(įstaigos) ir 
677-8489 

(boto)

185 North Wabash Atobq*

★ Kasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon 
rrontacijos, nors dabar daug 
kas non jvesti madą, kad ben« 
dradarbiavimas su sovietais yra 
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 
jvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia ..prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojui.

1________________________
U(f4 '■ s-.', \<i'»

MAWWMM, ČRCAtiO ą 1LL,_ Wednesday, Joną

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė- rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. vonios. $26,000.1 - > ■ i

BIZNIERIUI didelis 56 pėdu plo
čio mūro namas iT garažas. Graži vie
ta. Labai nebrangus,

LIUKSUS NAUJAS 2 butu namas. 
Atskiri šildymai. Vienas butas jau 
laisvas pirkėjui. Muro garažas. Nu
derėta kaina.

1VARKINGAS 3 butu mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas, didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.

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

REAL’“ESTATE
2625 WEST 71 STREET .

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir- Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI {

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

IF TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS . ..

IR VISKĄ NAME 
Telefdnuoti: 

476-7727 arba. 523-9367 
ALEKSAS

... xj-

"”O tM ĮSI O ’
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $98 pusmečiui: automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas - 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublIe 74941
————

7
M. ŠIMKUS 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy j 
iškvietimai, pildomi pilietybės pre- 1 
šymai ir kitokį blankai

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

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti teL 

.501-623-9814.

BEST THINGS INIUFE į
(>ri‘ Frank Zapolii 
•T208Vi W.ySffi St

GA 4-8654 INSUWAMCf

State Farm Lit e tasurance Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av».
Į Chicago, III. 606» T«t. YA 7-5980

FIGHT HEART DISEASE

GIVE MEAPT FUS’D


