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V alstijos, norėdamos daugiau gavo nepasitenkinimą, nepriimda
mas Gromykos, bet patarėjai pa-
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Prez. Richard Nikson ir jo rikoje, kurietenatsirado Mask- 
patarėjas valstybės sekr. Kissim vai įsakius.
ger 1972 m. Maskvos pasitari
muose sukūrė savotišką detentės 
“formulę”, kuri, amerikiečių 
nuomone, turėjo nustumti karo 
pavojus į šalį tarp didžiųjų ato
minius •‘dantis” turinčių valsty
bių. Amerikiečiai taipgi manė ir 
tebemano, kad jokia valstybė 
negali kištis ir pasinaudoti kokio 
nors kampo pasaulyje neramu
mais bei. peštynėmis. Tai tokios 
yra buvusios' Niksono-Kišsinge- 
rio nuomonės.

B^t kaip ištikrujiy yj-a? Kaip 
atrodo geromis amerikiečių^ šir
dimis vertinant?

a) — Kremlius 1972 m. pa
siuntė ginklų į Afriką už 55 
mil. dol. ir už 970 mil. dol. i Ma 
žąją Aziją. Egiptui tuomet teko 
didžiausia ginklų dalis, iki neiš
varė maskviškius patarėjus, tų 
pačių metų liepos mėnesyje.

lijonu dol. vertės buvo pasiųsta 
f M. Aziją 1973 m., tlfcšhi papil
dyti arabų ginklu nuostolius, su 
sudariusius 1973 m. arabu-Izrae- 
lio karo metu. Ginklu daugiau 
šia gavo Sirija. Į Afriką rusai jo, kad kanadiečiai nepatenkinti 
tonusiuntė už 75 mil. dol. . “

c)—" —■
ginklu siuntos. Į. Afrikos valsty
bes pasiekė 235 mil. dol. sumą. 
Tais, metais daugiausia ginklų 
gavo Libija, Algirija Ir Somali-

Trudeau ir .jo- partija. Jie jam
Bet jau 1974.m. rusiškų primeta, kad jis neišlaikęs per

. d) — Ir taip kiekvienais me
tais ginklų siuntos iš Sovietų Bu 
sijos. į sudrumstas pasaulyje vie 
tas vis didėjo ir didėjo. Vien tik 
į Angolą 1975 in. rusai pasiuntė 
ginklų už 600.mil. dol. Arabų 
kraštams — už 850 mil. dol. O 
jau 1976 m. ginklų į Afriką vir
šijo bilijonines sumas.

e) — Neskaitant didžiulių 
ginklų transportų iš Rusijos į 
Etijopiją prieš Somali ją, Libijo
je tais metais Maskva pradėjo 
krauti didžiules ginklų atsargas 
Į sandėlius ir pačią Libiją paver
tė rusišku atsparos punktu. Li
bijoje jau dabar yra įrengta rakė 
tų Ižzdiai, kurių raketos nukreip-; 
tos prieš Europą. Libijoje esan
tis Viduržemio jūros pakraštyje 
Tripolio uostas paverčiamas So
vietų Sąjungos karo laivų baze. 
Jis gilinamas ir plečiamas.

f) — Prie viso to reikia pris- 
kaityti ir tūkstančius Afrikos ir 
Azijos lakūnų bei kitokių gink
lų ^pacialistų, kuriuos treniruo
ja ir mokina Sovietų Sąjunga sa 
vo mokyklose Sovietų Sąjungos 
iždo lėšomis. Taipgi, nereikia pa
miršti ir Kubos 42,000 karių Af-
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g) — Iš tu keliu davinių ma
tome kaip rusai supranta deten 
tę. - Kai amerikiečiai tik kalba, 
ginčijasi ir dejuoja, tai Maskva 
tuo pat laiku drumsčia vandenis, 
kursto tautas ir naudojasi.

Ministerio pirmininko 
Trudeau bėdos

Sakoma, kad ministeris pirmi
ninkas Trudeau šiais metais ne
pasinaudojo proga ir nepaskelbė 
rinkimų į Kanados parlamentą. 
Matyti mano, kad ateityje Kana 
dos ekonominė padėtis gerėsian
ti, kas suteiktų jo Liberalų Par
tijai laimėti rinkimus, kaip ir 
praeityje kad buvo. .

Neperseniausiai Trudeau Ka
nadoje džiaugėsi popularumu, 
kaip prez. Kennedy kadaise JA. 
Valstybėse. Tos Trudeau laimin
gos dienos yra praėjusios. Prieš 
kelias savaites, atidarant pirmas 
pavasarines rungtynes Toronte; 
jam išmetus baisbolo sviedinį, 
publika jį nušvilpė.

Apklausinėjimo metu paaiškė- 

rinkimus duotų .pažadų. Jis įve
dęs kainų kantrolę ir ją vėl pa
naikino, kai ji nedavusi gerų 
ekonominių vaisių. Infliacija Ka 
nadojpadidėja' iki devynių me
tinių procentu, o kanadiškis dole 
ris . tik vertas. 90. amerikoniškų 
centų. Net Trųdęau gimtojoje 
Quebeco provincijoje, jo popula- 
rumas lygus nuliui.

Kanados vidaus nekokie reika 
lai ir užsienio nepavykusi politi
ka, verčia Trudeau ieškoti tam
presnių santykių su JA Valsty
bėmis. Jis net norėtų, kad JAV 
ir Kanada sudarytų Europos pa
vyzdžiu bendrą ekonominę ir po 
litinę sąjungą, įsteigtų bendrą 
Kanados-Amerikos rinką.. Sako
ma, kad tokie Trudeau norai yra 
labai pavojingi. Esą, reikia pri
siminti 1911 m. ministeriu pir
mininku buvusį Sir Wilfrid Lau
rie, kuris po 15-kos m. vadova
vimo Kanados valstybei staiga 
iškrito iš vžriausybės balno, o 
kai panoro suartinti Kanados ir 
Amerikos ūkį.

Reikia prisiminti, kad tokie
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Jiems nekaip nesuklijuoja vieniu 
gą "karių” frontą. Kai prekybi
ninkai ir biznieriai pritaria 
Carterio planams kovoje su in
fliacija, tai darbininkų unijų va
dai traukiasi atgal. Jie sako: “te
gu biznieriai pirmieji parodo pa
vyzdį kaip reikia nugalėti inflia 
ciją. tegu jie pirmieji pradeda 
mažinti savo gaminiams kainas, 
tuomet ir mes prisidėsime, ne-

Prezidentas Jimmy Carter dvi valandas pralaikė sovietu užsienio mini’
D-er^ Baltuose Rūmuose, išdėstydamas jam soviety jsistiprinimą
Piety y,*etos gyventojus sovietų valdžia paverčia vergais, kai jie
dar nespėjo išsilaisvinti iš keliu šimtmečių kolonialinės sistemos. Dabar so
vietų agentai suorganizavo angoliecių Įsiveržima į Zairę ir padarė ..vietos 
s.yv?!?toJ^r^5 ir oramonei labai daug žalos. Iš Baltųjų Rūmų Gromyka nu- 
pcube(p įValsPir ės. Departamentą, kad paaiškintu grieš tos prezidento kal
bos reikšme.1SKAITYS PASKAITAS BOSTONE

Bostone, Tautinės Sąjungos namuose, š. m. birže
lio 11 d., sekmadienį, 2:30tvaL p. p., įvyks simpoziu
mas _ Lietuvos laisvinimo byla Helsihkio-Bekjrado 
konferencijų šviesoje ir kas yra Amerikos Lietuvių 
Taryba,

Pranešimus darys Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis ir vicepirmininkai Teodoras Elinstrubas. dr. 

Leonas Kriaučeliūnas ir dr. Kazys Šidlauskas
Simpoziumą organizuoja Amerikos Lietuvių Tarybos Bos

tono skyrius, vadovaujant pirmininkui Edmundui Cibui.Sunkiai sekasi “kariauti” su infliacija
Baltiesiems Rūmams sunkiai reikalaudami aukštu atlygini- 

sekasi “kariauti” su Infliacija. Imu. Kol biznieriai sąžiningai ir
nuoširdžiai nesumažins pakanka 
mai efektingai gaminių kainų, 
tolbėndras prieš Infliaciją fron 
tas negalės susiklijuti”.

Baltųjų Rūmų generolas ‘ka
rių** prieš infliaciją Robert 
Strauss jau ima abejoti ir gąs
dinančiai pranašauja, kad tokiu 
atveju, "frontui” nesusilipdžius, 
sekančiu metų rudenį reikia lauk 
ti ir ruoštis pasitikti depresiją

Prez. Carteris, iš savo pusės, 
žada sumažinti Valstybės sąma- Trudeau nauji tikslai prieštarau

ja praeičiai. Juk jis išdidžiai nu-1 tos deficitą 1979 m. sąmatoje, 
sišalino nuo JA Valstybių, su'ku Jis žada mokesčius imamus nuo 
riomis labai artimus benčlr&dar- pajamų sumažinti 5.6 bilijonais 
biavimo santykius turėjo konser-idol, ir kiek galima mažinti vals- 
vatorių Kanados partija. •Nūsi-jtybės išlaidas. Tuo būdu tikima- 
sukęs nuo Amerikos, jis susi-j si sumažinti biudžete deficitą Ta 
draugavo su komunistiniais kražjčiau biudžeto deficitas ir tuo at- 
tais ir net ėmė juos remti. Pavyz 
džiui gelbėdamas Kubos diktato
rių Castro nuo ekonominės sui
rutėm ir tuo pačiu nuo pražūties

! jis tai darė tuo metu, kaf Ame
rika buvo prispaudusi Kubą eko 
nomiškri. Dabar Trudeau mielai 
pasirašytų vienybės sutarti su 
JAV ir atidarytų kafcadletiškos 
rinkos duris amerikiečių investa 
rijoms, kuriM ankwčiaa buvo rf

veju 1979 m. sieks 50.9 bil. dol. 
iPajamų mokesčių sumažinimą 

norima išlyginti padidintais so
cialinio draudimo mokesčiais.

Kai Atstovų Rūmų Ways and 
Means komitetas panoro kiek pa
lengvinti sorialmio draudimo mo 
kesčius, tai. prezidentas pagrasr 
no tokio įstatymo pakeitimo na- 
pasirašyti.

* Antra vertas, naujas Rezervų 

zmt] apyvartoje esapčiu dolerių 
kiekį, <s. kydam^s bankams pa
didinti be’ užšaldyti pinigų at
sargas. Tai gera orrmonė prieš 
infliadją, bėda tik, kad ji tuo- 
jaųs pabrangina kreditą, kuris 
jau dabar, pavyzdžiui, nejudomo 
turto įsigijimui, yra gana aukš
tas.

.Už n>judomo turto pirkimo 
paskolas ja^i ‘mama 10 ir dau
giau procentu, neįskaitant papil 
domų mok>sč*u Kiekvienas sup
ranta. kad lira n kiantis kreditas 
numuša vertybės popierių vertę 
t tuo pačiu oadHina gamybos 
kaštus, o tas reiškia, kad sulip- 
dvti vieninga ‘"frontą” prieš in
fliaciją beveik bus neįmanoma, 
kadangi AFL-CIO unijų preziden 
tas C. Meany pareiškė, kad jis 
pritariąs prezidento Carterio 
oastangoms, bet pasiliekąs nuo
šalyje ir žiūrėsiąs kas atsitiks su 
gaminių kainomis. Esą, darbiniu 
kai negali surišti sau darbo ran
kas neoalankiomis darbo sutarti 
mis gaminių kainoms nenusisto
vėjus.

Kqi Vašingtone sukosti

Maskvos žinių agentūra Tass 
jąu pradėjo kritikuoti ir Šmeiž
ti prez. Carterį. Tass sakoų kad 
Carterio priekaištai dėl Kubos 
karių buvimo Afrikoje yra ap
gaulingas melas. Kubos kariai, 
pąsąk Tasso, atsirado Afrikoje 
tik Afrikos - valstybių vyriausy- 
bčirts"prašant ir kviečiant. Esą, 
jie visiškai į Afrikos reikalus ne 
sikiša, o tik pagelbsti techniš
kais patarimais.

Toliau Ta&sas kalbėdamas apie 
prez.' Čarteria kelionę į Ilinojaus 
valstiją ir kitur, pareiškia, kad 
prezidentas keliaująs ir niekus 
tauškąs tk norėdamas įsigyti 
daugiau populiarumo, kuris da
bar esąs žemas.

Domininkony rinkimai
Kairiųjų liberalų partijos kan 

didatas į prezidentus Antonio 
Guzman visdėlto nugalėjo dabar 
tinį Dominikonų valstybės prezi 
dentą Joaquin Balaguer. surin
kęs per* rinkimus balsų daugu
mą.

Domininkonų kariai buvo sut
rukdę balsų skaič:avimą, bet JAV 
pareiškus nepasitenkinimą, bal
sai visdėlto buvo suskaičiuoti 
iki paskutinio. Paaiškėjus kandi
dato Guzman pergalei, dabarti
nis prezidentas, išbuvęs preziden 
tu 12 metų, pareiškė, kad jis mie 
lai perleidžia prezidento galią 
Gūžto an, o jis pats išvažiuosiąs 
į užsienį.

Padidėjo abortų skaičius
JAV sveikatos priežiūros tar

nyba pranešė, kad Amerikoje le
galių abortų skaičius 1976 m. 
padidėjęs 16%, bet mirties atsi
tikimų, darant abortus, sumažė
jo. Dabar legelių abortų vienam 
tūkstančiui gimimų atitenka 312.

Kubos kam vadovyvė pra 
nešė, kid jų kariai rengiasi 
pulti Eritrėjos partizanų cen- 
rua, įsirti^rinuslut pakelėse ir 
truk&LrtMus ansidekimą.

SOVIETU DIPLOMATUI PASAKĖ DAUG KARČIOS TEISYBĖS
Grobimas Piety Afrikos nesuderinamas su 

detente ir kolonializmo pabaiga
WASHINGTON. 1). C. — Prezidentas Carteris labai ilgai 

kalbėjosi s;i sovietu užsienio reikalų ministeriu Andrejum Gro- 
m^ka. Pradžioje buvo šiam pasikalbėjimui paskirta pusanttros 
valandos, o vėliau Baltųjų Rūmų sargyboms buvo pranešta, kad 
pasikalbėjimas' užsitęs dar pusvalandį, ir dar Ilgiau.

i I^ezidentas C$į*t?ris Iš viso 
nenorėjo susitiktfssu ministeriu 
Gromyka. Prezidentas norėjo 
Kremliaus valdovams parodyti

pinigų išgauti iš federalinio iž- ~ • -
do, tūkstančiais sukiša senelius Įar^ prezidentui ne tik priimti 
i abejotinos vertės viešbučius. Gromyką bet jam išdėstyti, ne? 
Taip sakoma Atstovų Rūmų stu pasitenkinimo priežast s.

| Manoma, kad prezidentas Car 
Studijoje nurodomo, kaipo Pa teris išdėstė sovietų užsienio mi- 

vyzdiu. Ilinojaus valstiją kurio- j njsfrui sovietų pastangas įsisti- 
je senelių ir protiniai nesveikų prjnĮĮ pietų Afrikos valstybėse, 
ligonių priežiūra bei jų gydymo Jcaro medžiaga ir patarė
ir užlaikymo išlaidos padidėju- 
sios 595%. Tuo tarpu jiems pri- ^en ^uvo permesti keli tūkstan-
žiūrėti ir užlaikyti namų skaičius 
sumažėjęs 61%.

Atstovų Rūmų komiteto "pir
mininkas ..Claide Pepper pareiš
kė, kad mes turime didžiausią 
skandalą savo rankose. Jei se
nelis ar ligonis laikomas specia
liuose tam reikalui namuose, tai 
valstija jo išlaikymui išleidžia 
21.000 dol. bet jei jis įkištas į 
abejotinos vertės viešbutį, tai 
tuomet federalinis iždas moka 
jo išlaikymo didžiausią išlaidu- 
dalį.

30 metu kaip valdžioje
Pietų Afrikos baltųjų partija, 

kuri jau 30 metų kaip valdo kraš 
tą .vadovaujant ministerial pir
mininkui John Vorster ir kuri 
nuo 1948 m. sistematiškai veda- 
separatislinę rasių politiką, šio
mis dienomis atšventė valdymo 
sukaktį.

Nušovė 3 greitkeli^ sargus
Gegužio 26 d. du iš kalėjimo 

pabėgę žmogžudžiai nušovė tris 
Oklahomos greitkelių policinin
kus, iki jie patys buvo nušauti. 
Susišaudymas su žmogžudžiais 
įvyko apsupus vieną namą, ku
riame nusikaltėliai buvo pasislė
pę.

JAV administracija jau nebe- 
suranda tikru ir prityrusių dip
lomatų. Jungtinėse Tautose dip
lomatų pareigoms jau pradėta 
skirti buvę kino artistai. Iki šiol 
diplomatais prie JT tarnauja pa 
si žymėjus i Shirley Temple Black, 
Irene Dunne, Pearl Bailey ir dai 
nininkė Marian Anderson.

ao“

Žydai kaltina 
* Izraelio vyriausybę
Pasaulinis yždų kongresas 

kaltino Izraelio vyriausybę, kad 
ji nepasistengė išnaudoti Egio- 
to pastangas taikai sudaryti. Vy 
riausybės apsileidimas, pasak 83 
metų kongreso p rmminko Na
hum Goldmann. sumenkino Iz
raelio prestyžą vakariečių aky
se. Esą laikas pradėjo veikti 
prie! Bsraelį.

jai buvo pasiusti Į Angolą.

čiai Kubos karių, apmokytų nau
doti sovietų tankus ir kulkosvai
džius.

Sovietų karo lėktuvus Angolo 
j e valdė patys rusai. Sovietų ge
nerolas pavergė visą Etiopiją, 
naudodamas sovietų karius ir 
Kubos kareivius Dabar sovietų 
specialistai ir Kubos tankistai 
nori pavergti Eritrėją, prieš dik
tatorių Mengistu sukilusią pro
vinciją.

Sovietų diplomatai keliais at
vejais tvirtino prezidentui Car- 
teriui ir valstybės departamento 
pareigūnams, kad Etiopijos ka
ro jėgos, išlaisvinusios visą Oga 
deno provinciją, nesivers į Soma 
Ii ją. Tuo tarpu, pats Mengistu 
jau tris kartuspaskelbė, kad Ežio 
pijos jėgos yra pasiruošusios 
m ars u ot i į Somalįją. jeigu Oga- 
deno partizanai-ir toliau gaus 
paramą iš Somalijos. Jeigu sovie 
tų valdomom karo jėgom pavyks 
įsistiprinti Eritrėjoje, tai Soma- 
lija gali būti jiems nereikalinga.

Niekam ne paslaptis, kad Ku
bos kariai, stovintieji Angolos 
garnizonuose, paruošė angolie- 
čius' Zairės invazijai. Rraeitom 
dviem savaitėm įsibrovėliai pa
darė didelės žalos vario kasyk
loms. kasyklų darbininkams bei 
administracijai. įsibrovėliai iš
žudė didoką skaičių europiečių 
specialistų, dirbusių įvairiose ka 
sykių skyriuose. Kuriam laikui 
kasyklos turės būti uždarytos, 
kol atsiras reikalingi pareigūnai 
pačiose kasyklose ir apylinkėje 
esanč^s dirbtuvėse. Angolos ir 
Kubos vyriausybės atsakingos už 
Zairei padarytą žalą.

Andrei Gromyka iš Baltųjų 
Rūmų išėjo tikta dešimtos va
landos ryto. Iš ten jis nukeliavo 
tiesiai į- Valstybės Departamen 
tą. kur jis tikisi gauti platesnių 
informacijų apie prez dento Car 
terio jam išdėstytas mintis ir 
nepasitenkinimą sovietų užsienio 
politika.

— Įvairiose Eritrėjos vieto
se žuvo daug kubiečių. Vieni 
suspirgėjo, padegtuose tankuo
se, o kiti mirė nuo žaizdų. 
Dingo keliolika rusų tankų su 
k^ie^Įų^ąĮ^knnj^^ *

&



'M# ’

i

Dariaus - Girėno iškapotas užrašas

HIST 1

Iš Brazilijos pasiekė Venecuelą, o
Jungtinėse Valstybėse laukiamos 1990

Žmonių išardmgumas sutvėrė nęs jas braziliečiais tranais ir j 
dar vieną priešą žmonijai • tarnaitėmis, Kerr kievieną aprūJ 

‘pino aviliais ir apgyvendinęs bi-!
tynė pr e Rio Claio, Brazilijoje, J- 
laukė pirmosios naujų “gerų dar 
bščių” biteliu laidos. Deja.

Viena versija dar tais pačiais 
1956. metais vienas bitininkas

Jei pačiam “gamtos karaliui” 
žmogui nėra lengva ir saugo ek 
zistencija šiame pasaulyje, tai 
nelengvesnė ji yra ir kitų veis- 
Fn rsd r-ms. Savo padermei iš- 

nisti daugelis gyvybės 
cdė bendruomenines 

kuru santvarkos svar 
t :tymas yra ‘dienas 

r?> vfs’^s. v si už vieną”. Mums 
aitimiausiai pažįstamas yra skru 
ždelių ir bičių .gyvenimas, žmo
gus. s ekdamas visą gamtą ir 
pats save pavergti kad labiau ga 
lėtų išnaudoti, susikūrė dar prie 
šą, su kuriuo dabar turės rim
tai kovoti ir kariabti ir — gal
būt — nelaimėti. Tas žmogaus 

. godumo ir nepasotinamumo nau 
jas vaisius yra tik 1956 metais 
“pagerintas” mažas vabzdelis — 
bitė, kurią žmogus norėjo gene-- kranto, 
tiški priversti daugiau medaus 
duoti ir už apiplėšimus nepykti! norio ir Otavio de Alamada buvo

Geneticistas apiaristąs (pavel
dėjimo mokslininkas bitininkas) 
Warwick E. Kerr sugalvojo ker- 
gimo evoliucijos keliu išvystyti 
tokią bičių veislę, kuri daugiau 
medaus duos ir dėl medaus atė
mimą nepyks. Tam tikslui jis 
manė kad tiks Afrikos juodos bi 
tės, kurios daugiau medaus pa
gamina, bet yra piktos, sukerg 
ti su Europos kilmės Brazilijos 
nepiktomis bitelėmis. Kad ir ge
netikos mokslininkas Kerrbeti, 
neištyrė Afrikos, bičių savybės, 
jų “filosofijos”, kur laukinių dvi 
kojų per gentkarčių gentkartes 
buvo žiauriai skriaudžiamos, iš
plėšiant jų visą maistą — me
dų ir nektarą ir statybos medžią 
gą — vašką. Pervežęs iš Afri
kos 47 bičių karalaites ir aprūpi- rį sužydus, tos bitės pasidaro dar

; Paulio genetikos laboratorijoje 
j paleido į laisvę 26 afrikones ka- 
Į ralaites, kita versija 1957 metais* 
koks tai vizituojantis bitininkas 
“per neatsargumą” išleido nebe 
26 karalaites, o jau 26 kolonijas Į 
su afrikoniškomis karalienėmis į 
r tūkstančiais “naujos laidos” 
bitelių..

Pirmosios aukos
Washington Post 1977 m. 

lapkr. 27 d. žinioje iš Rio de Ja
neiro rašė: Juodu bitės užpuolė 
besėdint ant Rio Taquari upės

Kelioms minutėms praėjus Ho

nebegyva kūnai nesuskaitomos 
daugybės bičių gylių subadyti 
kaip balionai baisiai sutinę. Tuo 
tarpu tai buvo paskutinės aukos 
terorą keliančiu “žudikių bičių”, 
kankinančių Braziliją nuo 1956 
metų kai laboratorijos techni
kas Sao Paulio netikėtai paleido 
26 Afrikos bičių karalienes.

Tą dieną, lapkričio 11 dieną 
buvo gražus pavasario oras ir 
Almedai, tėvas ir sūnus, suma
nė eiti pažvejoti. Jiedu iš savo 
•Pedro Gomes kaimo nuėję pa
upiais toliau, svaidė meškeres į 
ramiai srovenantį vandenį kai 
netikėtai juos užklupo bitės.

Mozar Mendonca de Silva, bu
vęs Pedro Gomes majoras, aiški 
na kad visai augmenijai pavasa-
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vartoje: kai dolerių apyvartoje 
daiigiau — vertė mažėja ir ai-* 
virkščiai.

**WBI^**^Ar*}w 
VISI BIZNU

— Z^irės prezidentas Mobutu 
pareiškė, kąd Vakarų valsty
bės apleido Afriką.

.. v rfifėiti8 fr ‘ilieSviėiiaih 'šti&itlHifti te&c HJre-
kiasi nuo jo štirtiti/ėš4nčių a py- jieins’metaiis; J •

INSURED

during the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he wsj 

killed by a British bullet.
ą ■■ Molly knew die time had come to tale
rack in her country. So she pi

So buy United States Savings Bonds.

* Today, when it’s time to take
^ock in their country, A 
buy U.S. Savings Bonds.

>■ 'i
f- Į

i
k. *

agresingcsnės kaip kitais metų 
laikais. Tos Afrikietės atakuoja 
viską, kas pasitaiko joms ant ke- 

F lio, gyvulys ar žmogus.
Kitas atsitikimas, kuomet bi

tės žudikės mirtinai sugėlė žmo
gų, įvyko prietinėje Brazilijoje 
1966 metais. Tai padarė kerginys 
Afrikos bičių veislės Apis Mei
liem Adamsoni su vietinėmis jau 
kiomis bitelių veislėmis. Nuo to 
nuotykio bitės žudikės savo žvė
riškumu pridarė tiek žalos žmo
nių saugumui, kad vien Pedro 
Gomes ligoninėje tuzinas pagul
dytų sugeltų bėra “niekai”, kal
bėjo majoras.

Rio mieste bitės, žudikės išgai 
niojo laidotuvių procesiją, pra
dėjo skverbtis į žmonių gyvena
mus departamentus, pagaliau už 
valdė kino teatrą. Pasienyje pne. 
muitinės jos atakavo turistus ir 
karavaną sunkvežimių,, gabenu-

siu eksportui nunokusius vaisius. 
Suzano miestuką jos užpuolė hlr 
gaus aikštę turgaus diėiią ir at
sitraukė tik po 'septynias valan
das trukusios bičių kovės šūka- 
riuomenės daliniu. priėš bitės pa 
vartojus liėpštlosvaidžiiis, Aša
rines dujasir įrakinęs granatas. 

’ Pries penkėta metų viėiląs far 
mų darbininkas Leonard Weis- 
chenk, gyvenantis kalnuose per 
50 mylių nuo Rio de Janeiro, tu
rėjo du susitikimus su bitėmis 
žudikėmis. Pirmas buvo grį
žęs iš darbo pavakarėje jis apt
vare rado negyvus ožkas ir tuzi
nus žąsų ir vištį ir šimtų šifet- 
tus pribirusių bičių lavonų. Mat 

už akį, dėl to geluonį įdūrus jis 
su visaiš bites vairiais pasilieka 
įdūrime.

“Alano burro (asiliukas) ir ke 
lėtas viščiukų tebebuvo gyvi, bet 
buvo sutinę ir per keletą valan
dų visį išgaišo. Žmona.ir vaikai 
išsigelbėję laiku ^pasislėpę mie
gamajame.,..

JJūm^bites ^pj^unina, bet -tik. 
ne afrikietes/.L

. Wemschenk. tupėjo išgąstingą 
patyrimą. Kaimynas pranešė, 
kad atskrido spiečius bičių ir, 
matyt, - 'ieško kūr susimesti. 
Veinschenk sumanė spiečių pa
gauti. ir suleisti į Atsarginį avilį 
farmoje.

“Tebebuvau mažiausiai per 10’ 
jardų atstu nuo spiečiaus, kai vi 
ša piktų blefu ruja’ihane užata- 
kavo. Galvą buvau apsaugojęs 
plastikos maišeliu, daugiau jokios 
protękcijos”, pasakojo gyvas iš- 
ikęs. Geidausi bėgti, iš seniau ži 
nodamas.,iad išbėgusio iš j ų te
ritorijos bitės nebesigeną. Tik 
ne šios. Išlikau gyvas, "kad spė
jau dar neperdaug sugeltas at
bėgti prie upės >ir po -vandeniu 
perptadfiti 5rahtą.^SĮKs 
vanduo prilaikė kūną nuo suti
nimoįr apsaugojo* gyvybę.^Tuo
kart tikrai buvau --iš^gandęs”. 
Nuo upės namo jis'šlaužte par- 
šlaužė. rankos ir kojos j^uvo bai 
šiai sutinusios. Namie .besigy
dant truko keletas dienų, kol su-

lij(<je, ’Įįfe privertė Portugaliją 
netekti kolonijos Afrikoje. An-, 
fra, ČIA neįvertino Angolos re 
voliucinių jėgų, ypatingai An
golos išlaisvinimo populiaraus 
fronto MPIA, Trečia, ČIA neį
vertino ir gerai nežinojo rusų 
įsikišimo svarbps Angoloje. Ne 
numatė Kubos 20;000 karių at
siradimo Angoloje ir t.t...

Joleris sutvirtėjo
WASHINGTON, D.C. — JAV 

iždui pradėjus iš varžytynių par
davinėti aukso atsargas, kufį 
daugiausia superka Vakarų, 
Vokietijos ir Šveicarijos bankai 
mokėdami doleriais, dolerio, yer. 
:ė pradėjo kilti Europos valiu-, 
tų biržose. Doleris tik šiek tiek. 
krit< Japonijoje, kai Japonijos 
bankai tuo pat iiietu pradėjo 
pardavinėti didesniais kiekiais 
dęlerį.

Kadangi doleris nėra tvirtai 
paremtas auksu bei kitomis 
(virtomis vertybėmis, tai dole
rio vertė v
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LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir

(Tęsinys)

LIETUVIŲ ARCHYVAS .

j

Bolševizmo metai
Vertimas.

Visai slaptai. Egz. Nr. 1
SPRENDIMAS NR. 002 

fonetinių Socialistinių Respublikų Sąjungos vardu
1941 metais sausio 14 d'eną.

ščapanui — septyneriems (7) metams ir susiaurinti 
politines teises ketveriems metams;

326. Teisinas daro nusprendį:
1) paskirti teisiamajam socialinės gynybos priemonę*);

2) pripažintą kaltu teisiamąjį atleisti nuo socialinės gynos 
priemonės *) dėl amnestijos ar senaties ar BK 8 štr. nurody
tais pagrindais;

3) teisiamąjį išteisinti šiais, atvejais:
a) nenustačius paties nusikaltimo įvykio arba nėsapt Jtal-

tinimai atslūgo. Weihshenk spė
ja kadrui nubėgo prie upės “pa- j - ------------------r------------------------
gerintos veislės“ Afrikietės, spė- tinamojo veiksmuose nusikaltimo sudėties; 
jo į jį nuvaryti nemažiau 200 gy
lių. J Pr...

Zaire
WASHlNG^ONipC.—Buvęs ne*), jis gali motyvuotu prašymu, kreiptis*į VCVKPi^Miu- 

GLA agentas kongresui yra pa- atleistinuteistąjį nuo socialinės gynos ^riėinoh& .
sakęs, Ttad ’.uA 1960 m. Ango-: ' -
.Idje Jr Zairėje stipriai buvo1 *) Eausm£- . >
jsiyėlUsi jr va^o^avo kariams! **) žiūr. TSRS Konstitucijos 49 str. “h!’ p. Ir Lietuvos 

ku TSR Konstitucijos 31 str. “g” p. <
vįs (Ha viršiįnrikas Angoloje, ,. . . . , . . . 4 - -
savo ^th'Šearch of Ene' 31- Politinių ir atskirų pilietinių teismų atėmimasyra
iriies”, u kongresui pa- • ne tesimas; . _ . 2 ii
šakoįa, k*^d ČIA pridariusi! 
daug klaidu.

Pirihiausia GLA nenumatė;

b) nesant pakankamai įrodymų teisiamajam apkaltinti.

Tuo atveju, kai teismas pagal bylos aplinkybes, nesant 
šio straipsnio 2 p. numatytų sąlygų, ras netikslingu dalyku,-tai 
kyti pripažintam kaltu teisiamajam socialinės gynos priemo-

a) aktyvinęs ir pasyvinės rinkimų teisės,
b) teisės eiti renkamąsias pareigybes visubhiėhinėse or- 

lošiamo perversmo Portūga- ganizacijose,
c) teisės eiti tas ar kitas velstybines pareigybes, •’ *7 <
d) teisės turėti garbės titlitus* ' ‘ r t ‘
e) tėviškųjų teisių,

f) teisės gauti pensijas, ‘duodamas “sodlalitilly draudikių
bei valstybinio aprūpinimo tvarka, ir 4ietiarfK) ^j^saf|)&  ̂šluo
damas socialinio draudimo tvarka. J j

Nuteistajam gali būti atimtos^^šoš^a&sžStŪ ^Išskaičluo- 
tos teisės ar tik atskiros jų kategorijom . 7 .

Tėviškosios teisės tegali būti teisino atmitbs 'nuštačruš? nu
leistąjį piktnaudžiavus šiomis 'tėišėliiiš.

. ' * • | * » *- * - J’ ■ r į ■ , , j-' . -

Teisė gauti pensiją teismo tegali būti atimta: a). nuteisus 
už valstybinius nušikaitinius (Ypatingosios dalies T skifsnys), 
b) nuteišūs už ša'vafiauŪiskus ’tiiiak’ŪlUihiis laisVfe St&lhtnu 
ar b u trėmimu su privaloliiuojli arjgyvėnilhlililij klloše ‘viėfose 
(kaip pagrindine socialines girnos į>riėmoie;), ;c) 'pa&yrlis T>a- 
pildamąja socialinės gynos priemone,viso turto‘komlskavniną,

* ’ ’ * - - f—* I

d) nuleisus taikos metu už'karinius nusikaltimus, numatytus
I šio Kodekso 193-3, 1934, 193^7, 193-9 19342, 19343, 1^3-17 
ir 193=2(M28 šlf., b laftWth — 
matyią BaiicfliAmOjo llbdėksb l^C-Sie 
skirsnyje. v

Dr’dp^rciUi'ir *pb HJt Ūš

j>ems metams;
''Afe'čHį/'Jbife'stffitį ’ii-

'i£o • sUiių,' į>agal 'krfSR \
Bausmės atlikimo- laiką skaityt: Šeketlui, kaištis* 

kui, Ščapanui nuo 1940 metų-rugsėjo'28 dienos.;
Miliauskui, Propaiciui, jtfarvy&iii, Kriaučiūnui, Ja 

kubauskui ir Stulgai nuo 1940 -rugsėjo ^9 dienos. /

Sprendimas k'a^icihe tvarka per K1 Afnnjtfc Ka?mį 
Tribunolą gali būti apskųstas Pabaltijo Ypatigdšids Ka
ro Apygardos Kariniam Tribunolui •72-jų valandų ti&cė 
tarpyje nuo to momento, kai nuteistajam Įteiktas spren
dimo nuorašas. . . „4* 4

i Origirialas su reikiamais > parašais -..-{-
Nuot^šas tikras: ?

XI Armijos K. T. Teismo Sekretorius kare juris
tas Sizov (XI Artnijos Karo Tribuhdlo išVažiud^Šiosios 
sesijos antspaudas). \ / t, ‘

žemiau duodamas labbi būdingas dokumentas glau
džiai susijęs su šia byla:

(Bus dahgfau)



t

Mackevičius

KRITIKA IR TIKROVE
* (Tęsinys)

“Jūs (lietuviai) dar nesate 
prie tu pripratę, 1x4 turėsite- 
priprasti,M įsiterpė šeimininkas 
į manu pranešimą.

“Ne, pone generole, mes prie 
to nepriprasime,* atsakiau. 
\ “Bet juk tai daro ne vokie
čiu kariumenė, bet Gestapo”.

“Taip, pone generole, bet 
mūsų vyriausybė ir aš pats ma
nome, kad dabar, karo metu, 
ir ypač pas mus, Lietuvoje, ku
ri dabar yra artimiausiame ka
ro veiksmų užnugary, karinė 
valdžia turi ne tik didžiausią, 
bet ir aukščiausia galią . . . To
dėl aš ir atvykau pas Tamstą 
pareikšti mūsų didžiausio nepa-

man šalto vandes ant mano gal
vos. Atsisveikindamas ir pa- 
duodamas man ranką, jis pa
reiškė': 1

“Jone generole, nesijaudinki
te ir nesirūpinkite, visu ši ak
cija greit baigsis”. ;

Vadinasi, vyriausias karinės* 
vadovybės atstovas Lietuvoje 
kalbėjo ne apie akcijos sustab
dymą, bet‘apie jos baigimą . . .

Minjsteriui pirmininkui ne
galėjau pranešti nieko džiugi-’ 
nančio, nes iš gener i’o von 
Rocques lūpų išsprukęs saki
nys, kad Gestapo akcija prieš 
žydus turėsianti greit baigtis, 
nieko gero nesakė, kadangi ga

M. ŠILEIKIS

ili” (trallerių) parkų rezidencijų 
ir mokyklų, te skirtumo univer 
šit tas ar vaikų daržeEs

* UPI skelbė, kad tą dieną dan
gus ant ž?mės išpylė net 6 nyks 
čiūs vandens visu pajūrio plotu 
nuo Apalachicola iki Yankeetown 
ir audra sukėlė paplūdimių ant
plūdžius 4 pėdomis aukštesnius 
kaip būna normaliai.
Tornado siaubą keliais žodžiais 

nusakė Floridos universiteto 
profesorius Arvid Anderson: 
“Užėjo didelė tamsybė ir mane 
apėmė nujautimas, kad įvyks 
kas nors baisaus... Ir pradėjo 
visose pusėse žaibuoti. Kaip fajer 

jyerkais nušvito visas dangus. Gir 
» dėjome kaip traškėjo audros lau 
ždmi medžiai. Bet tai truko labai 
trumpai. Išėję laukan kai pama-

Įima buvo suprasti, jog numa
tytas skaičius žydų greit bū-* 
šią s sunaikintas . . .

Po keliu dienu vėl atsilankiu
siam pas mane rabinui Sniegui 
galėjau tiek paskayli, kad mė-į 
ginau vokiečių kariuomenės?

Eagie Lake, Wis. (Aliejus)'tėme audros padarytus ruošto- 
liūs, supratome kokie dar laimin

kambarių sparną tik du vaikų 
darže* o vaikučiai Timmy Duval 
ir Gary Staly buvo mirtinai sto
gą nukeliant krintančių plytų už 
mušti ir 6b mokinių bei 11 mo
kytojų nugabenti į ligoninę, kur 
trečias vaikutis mirė po kelių 
dienų.

High Point mokyklos sugrio
vimą. kas matė ar pats pergyve
no. turės ko ir trečiai genkartei 
pasakoti.

Tornadas prie mokyklos ats
krido su didžiausiu triukšmu, 
kaip prekinis traukinys bildėda
mas r kaip už garsą greitesnis 
sprausminis lėktuvas švokšda
mas. Nestebėtina. Yra nustaty
ta, kad tornado sraublio viduje 
esantis oras siekia iki 300 m c v. 
(mylių per vadandą) greičio. Dėl 
to tornadas aptiktas kliūtis savo 
kelyje n? ardo-griauna, bet kaip

limo draudimu gaunami šitoks 
va’.zdas: šeiniai, uždirbančiai. 
10—15,000 dolerių į metus, ben 
drai mokesčiai sumažės 
šeimai, uždirbančiai 15-20,01 XI
d > . — mokesčiai pad dės Ll 
pr

REIKIA GERIAU IŠTIRTI 
GAISRI S

SPR1NG1-IEL1>. — Ilinojaus 
Atstovų Rūmų specialus komi
tetas 96 puslapių pranešime re
komenduoja geriau ir rimčiau 
tyrinėti gaisrų priežastis. Pasak 
komiteto, šį reikalą reikėtų pa
vesti , gaisrų departamentui, ku 
ris geriau ir sąžiningiau ištirtų 

! gaisrų priežastis, negu, kad da
bar policijos gaisrų ir bombų 
vienetas.

šitenkininro ir susirūpinimo ši
uo reikalu ir prašyti sustabdy
ti* dabar Kaune ir provincij. ;e 
teveiksiančią akciją prieš žy- 
dūs’\

Mačiau, kad mano pareiški
mas nepatiko generolui, bet jis 
greit susivaldė ir pradėjo įei-j vadovybėje tuo reikalu ką lai 
sintis, kad lai esanliį Gestapo j mėti, tačiau iš to. kai 
darbo sritis . . . Generolas von j vyko patirti, jokių optimistiš- doje prabėga kaip Velykos nes- 
UI L. 1 * L ♦ * v • • T 7 I 1  __ .. .T..  I P* vi t ji r* i m X114-w ««1

MOTERYS URAGANŲ NEMĖGSTA, 
PUSE JU PERLEIDŽIA VYRAMS

Tamsus vėjas reiškia tornado netoliese siaučiant.

milžin’škas siurblys (vacuum 
cleaner) ar tai medį, stogą ar 
visą namą švarini nukelia nuo 
pamatų ir po kelių ar keliolikos 
sekundžių numeta. Panašiai tas 
bevardis gegužes 4 dienos tor
nadas pasielgė su High Point mo

gi m s buvome”. ;
Audrai skubant ‘"pavėjui”, 

širmieji tornadų straubliai nusi 
leido Gainesville į Mobile Home 
Park, kur vienas namas ant ratų 
buvo perkeltas ir keli kiti labai 
sulaužyti. Tai padarę tornadai 
pasuko i aukštesnės vidurinės 

i klasės rezidencijas miesto vaka 
rinėje dalyje, kur iškirto 40 blo
kų Ilgumo ir 25 blokų platumo 
“pradalgę”. Pasidarbavo torna
dai ir UF ‘(Floridos Universite
te,) sulaužydami penkis UF ra
dio stoties WRUF transmisijos 
bokštus. UF mokytojas Thomas 
Gadsden papasakojo kaip jis ir 
jo šeima išvengė ko nors bloges
nio:

■ Audros išbudintas jis skubiai 
prikėlė savo žmoną ir vaikus ir 
visi subėgę į gyvenamąjį kamba
rį visi susigūžė ant grindų, kai 
pradėjo žaibai švitėti, vaikai kly 
kti ir jiems ant galvų lubų tin
kas birti, o audros sūkurys per 
stogą įbloškė j jų miegamąjį kie 
me išrautą medį.

Tačiau dramatiškiausią aktą 
negyvoji gamta suvaidino torna 
dui staiga užklupus High Point 
elementarinę mokyklą prie Cle
arwater artimoje St. Petersbur- 
go kaimynystėje. Mokykloje 
tą dieną buvo 647 mokiniai pra
dedant vaikų darželiu, baigiant 
penktąja klase.

Žmonės įsitikinę, kad čia dide
lio stebuklo būta, kad smarkiam 
.tprnado siurbliui nuplėšus vieno 
tos mokyklos devynių pamokoms

— Prezidcnt is nenori priimti 
Gronivkos, nes Sovietų Sąjun 

laužo oadarvtus susitari-
mus.

— Sovietu valdžia davė med.i-
kykla. jos sparno stogą nesu-j ij Amerikos biznieriui Armand

ts man pa-į Pora savaičių atostogų Flori-j prieš tornadu pavadinimus mote 
- —L* - —-.irų vardais.

Tornadams vardus, pasirodo, 
skelbia Nacionalė Okeanų ir At
mosferos Administracija, kuri 
ir tornadų sezoną kasmet nusta
to (šiemet nuo birželio 1 die
nos). Pasirodo, kad ta NOAA 
patylomis šių metų sezonui var
dus jau paskyrusi, būtent: Ame 
lija, Bess, Cora, Debra, Ella, Flos 
sie, Greta, Hope, Irma,Julįetr 
Kendra, Louise, Martha, Noreen, 
Nora, Paula, Rosalie, Susan, Ta 
nya, Venessa ir Vanda.

Kaip tyčia vienas labąi dide-, 
lis piktas tornadas su tuzinu tor- 
nadukų jau pasireiškė savo pra
gaištingais darbais ketvirtadlę- 
nj gegužės 4 d. Dar bevardis ne
krikštas jis tą dieną smarkia tro 
pikinio lietaus audra raitas nuo. 
Jacksonville įstrižai Floridą ai>- 
bildėjo į Meksikos įlankos'pajū
rius St Peterburgo apylinkėse. 
Tornadai, kaip istorija , rodo, 
ypač nepakenčia. . “Namų ant ra^

Hammer už sovietų valdžia 
teikiamą paramą.

triuškindamas vietoje virš mo
kinių ir mokytojų galvomis.

(Bus daugiau)pėjus net “kojas sušilti” saulės 
pakaitintame Golfo vandenyje,

Pohl pritarė mano minčiai, kad'kų išvadų negalima (faryli 
jaudinanti (307p.).

Kritika yra reikalinga ir nau- jau nekalbant apie seniau lanky- 
ikia smmą buvusių artimų žmonių, ku- 

likrove ir dar tendencinga 
praranda savo vertę.

(Pabaiga)

ši Gestapo akcija 
vietinius lietuvius gyventojus. 
Po ilgesnifer pasikalbėjimo šei- dingą, bet kai ji prašilę 
mininkas pareiškė, kad apie 
lietuvių nuotaikas ir mano pa
reiškimą jis pain formų fciąs 
aukštesnes instancijas. Tuo pa
sikalbėjimas ir buvo baigias... 
Bet atsisveikindamas gen. von 
Rocques visai netikėtai užpylė

— 2.000 Nikarag 
Aiangna gatvėse sumušė j 
nėję buvusį policijos dalinį

rie išmainę šiaurę į pietus nebe
grįžtamai apsigyveno padangė
se pačioje šv. Petro pilyje.

į St. Peterburgo Lietuvių Klubo 
guos studentl: padidinta salė sekmadieniais ne- 

• sosli- besutalpina svečių iš artį ir toli,
daug iš Kanados. Klubas tebetę
sia savo girtoną tradiciją gerais 
nebrangiai kaina pietumis, trum 
pa programėlą scenoje, ir iš sce
nos pranešimais, kas tą dieną 
yra klube pietų iš tolimesnių kraš 

Dr. Juozas B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija Į,Tai lietuviams
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 14? i susitikti. Pasikalbėjimuose pr»e 
psl, kainuoja $2.00. J stalo buvo prisimintas tornadu

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to taiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
21L gal Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. -JomtaM, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotyki’, 

įpratinai, paimu is gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gratiai išleista 
150 psl - Kaina $Z.5U.

sezonas.
Moterys savo tarpe yra indi- 

Dtuganu šių knygų yra ttnlnrmną dovanos įvairiomis progomis. Jas h vidalistės, bet kur jas visas ko
ltas knygų ffiūiin* įrigyti ątrilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki u negrovė erzina, jos parodo 
piųtgine perta Idą.

1739 Beatk Halitad Street, Ckieage, HL Ml68

DĖDES ŠERNO GYVENMO BRUOŽAI
ri TRA GERIAUSIA DOVANA

~ Vyreanieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as^ 
sceniškai pašino, įkaitė Jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaito. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bui Jdjmn prisiminti senus Iajkusjt_paskaityti_grąfiąJstorijg.  
Naujai atvytu lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Bfiko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- 
rimena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos austpaflnti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir Jų kieta, Ideologine veikla.

Antanei Rūtai, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 
maifio - šerno gyvenimo bruožai Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol

GAUNAMA •‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam -rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau U vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Am* Kap^lmkaę SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
džtant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psl, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jvaxes Kapa&nskair U EIV10 DALIA- Atsiminimai Heivio Dalia

ftruota. 300 paL Kaina 7 doL
ClKAGtrrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO/-LIETUVOJ 

Autorė buvo Vilniuje, .Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas gMejo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L $1 JO. Yra taip pat 
dranta Į anglų kalbą.

M iattenka SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
SO m tyriniu novelių. 19G pusi., kaina Ž2.

D. Kurtltta, KELIONt J ANAPUS GRLEŽINtS UŽDANGOS. Ao- 
taftai pastabumą neapgauna Inturisto Ir agitpropo propaganda bei 
ufautskrrimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu AlliumL

PrH. P. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS

YtacM lementa LIUBLINO UNIJOS 1U KAKTĮ t f PARAITOJĘ.

Bi tr Utį Mdfatai yri granas!
MAUKENCKE, 1739 U. MALFT1O ST„ CMTCAOO, ILL. SBMB

J. Pr. — Sovietų valdžia pardavė Pe 
ru vyriausybei 20 kariuome
nės t raus po rio lėktuvų. Dabar 
tie lėktuvai per Sibirą, Kana
dą ir JAV skrenda į Limą, Pe
ru. Rusų lėktuvai sustoja Ame 
rikoje degalų pasiimti. Juos 
vairuoja apmokyti Peru lakū-

MOKESČIAI IR 
ĮNFLIACJIA

WASHINGTON, D.C.—Broo 
kings Institutas sako, kad prez. 
Carterio siūloma mokesčių su
mažinimo suma išlyginama di
dėsniais socialinio draudimo nai. 
mokesčiais, taip, jog pajamų 
mokesčių sumažinimas 
didins infliacijos.

Lyginant pajamų sumažintus dabar jau skrenda į Washing 
mokesčius su padidintais sočia toną.

nepa-i - Iš Japonijos Brzezinskis bu 
vo nuskridęs į Pietų Korėją, o

pavyzdingą vienybė ir determi- 
naciją. šiuo metu jos kovoja

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMašALSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ W;

336 pualaplala su tamėlaplu Ir pavalkslali apr^lc' Famart <aat» J* " 
gyvento los Ir gamtą. I^OCIIetuvfškv vlafoverdBu . ųnbe. • KAygit 
kaina $6JO, minkšti viršeliai.

Persiunta!! paštu reikia pridėti dar 50 eentų.

17Sf So. Halrted St, Chicago, HL W9OT

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nauflefum galima fovti knygę, kuriat papoel bot Mdą

knygų spintą ar lentyną \ U - -

manas. 367 psL Kaina 1B. ’ > -
A FtakalnSkls. METAI PRAEITYJE. Netolimų {vykių prfjtanl. * 

ir taiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje apntymaL rakta A__ i _ s n_ ' i

Praf. Vacį, eirfflka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ tfTO- 
RIJA, I dalis. 208 p«L, įrišta — CDO, mtaktalr rir- 
šeliils — S2,00; n daili, 225 p&L. įrišta — SAOO. minkš
tais viršeliais________________________ 1_____ __ tUf

MerrrikM Tomas — Tamašavrim, LIFTUVTSKASIS PAMARYS- 
Pakalnės ir Labguvos, apskritys ra įdomiais aprašymik Wti- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 piL kaina |8.

P. KaslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų Saliu LS^ZTK* 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina IR. > 4

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atatstataaaJ
170 psl._________________________________ —_ t3L®

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografljca bruahd 3X3 
puslapiai ________________________ ——- - - SLM ’

Knygas užsakant reikta pridėti 0 et. pašto Staidom

NAUJIENOS, -\ -

17SJ S. Halrte< SU, CUeyre, HL WWS.

' Jtu kuria laiko ttaptuadintj Ir galima puti kayfq rtokn>

Alekso Abrote mygi apnlantl paskutiniu MJ QBflBlfiOK) 
Chlcagoc Hetnriq gyvenimą ir ju ediktus darbus SM pxL Katas 
S10. ffleido Amerikos Lietuviu Istorijc* DrtuglX

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon aivaŽlaręt 
lietuviu kolonijos, ju nargudootas talpos drrugijoa. 
nyHos, (staigti lalkraieiaL kuriq vho buvo ^2^41^eatro
panulieuškl chorai, 9 
j c*. Duoti dokumentai 
ritu organizacijų atlikti darbai, 
kai ir H.

Norintieji ttą knygą tslgytL praBomi parašyti Ml artis 
Orderi , . į.

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

17 H HadbtM 8L, Ckfcare, HL HIM

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATS IMI N IMU S^ 
Dr. A J. Gutsen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečiančių  ̂1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. . ■ $A06

Dr. A. J. Gmten —DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik --------------- $X06
Mlnkitata viršeliais tik _____________________ —

Dr. JL J. Gussen — AUKžTA KULTO RA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik --------------- |2J)C

Galimi taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čakĮ arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo lilaldcms,

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. J0608

». - -r

Jas zo Jl»y Jisixx! it
didelius dsrbrzs. Pirmi, jie pa

deda Jums pasiekti aamemikns jūsij 
užsimojimas. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus narnam* įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos pried 10 mėne

sio dienę, neia nuožimčius nuo mė
nesio pirmoi dieno*.

liduodami Certifikatal, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jos ižėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Chicago, III. 60608

.TUNĄ STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

IrtMrte 1922 metilą. T«L <21-8070
Įctalcoc pietuose kiernaa automobULuns partatytL

| — MAUJIBNM, CHICAGO t, ILU.Tu^d^ Majr 30f 197S^
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susirado

Antanas Rakštelė Gubos

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

$33.00
$18.00
$ 3 50

Staškevi-
ir Clau-

$34.00
$18.00
$ 4.00

•du “Ant- daugiausiai surinko Ina 
Lukavičiūtė, gavusi už - vio 

gegužės 6 d. dienos n? šokio v{?a“d^ 28 do1- ir vi’

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Lukavičiūtė, gavusi už - vie-$33.00
$18.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-$10.00 ‘ -------- ----- - -
$ 3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant

drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money
$30.00 Orderiu kartu su ožiakymu

As at DvCwmbwr 1, 1977 
Subscription Rates:

in Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

..,:_ 20 cents per copy.

Nuo. gruodžio pirmos d.
Dienraščio kainos:'

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams _____________

pusei metu____________
trims mėnesiams_______
vienam mėnesiui _______

Kitose JAV vietose:
metams __

pusei metų____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams______
pusei metų__
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams______
pusei metų____
vienam mėnesiui

ko jaunimo šokių maratonas, o 
tai reiškia, kad apie 40 mergai- 
šių ir vydukų šoko ištisus 4 vai. 
tik su trumputėmis partraukė- 
lėmis, grojant pirmą kartą 
Tado Valinsko tik ką suorgani 
zuotam orekstrui, kuriam 
pragariškais garsais gr (jo: Kę 
stub's Skučas, Romas 
čius, Gytis Niedvaras 
de Despatiė.

Kiekvienas šokėjas
sau mecenatą, kuris pasižadė
jo sumokėti tani tikrą sumą už 
šakio valandą.

Daugiausia mecenatų, net 34, 
sdrinko Aras Piecaitis, bet pi"

MONTREALIO JAUNIMO
PAVASARINIS BALIUS

Tenka labai pasidžiaugti ir 
net stebėtis mūsų jaunini ener 
gija, rūpestingumu ir drąsa, 
žengiant lietuviškos veiklos ke
liais.

Dar tik 1979 metais vasarą 
įvyks ketvirtasis Pasaulio Lie
tuvių jaunimo kongresas Vo
kietijoje,, o mūsų jaunieji, susi
būrė į PUS Montrealio skyrių, 
t^i tolimai kelionei jau radėjo 
ruoštis šiemet suorganizuoda- Į 
mi pirmąjį pavasarinį balių to
kį, kokio M intreaiyje dar ne
buvo, pasikviesdami iš Čikagos 
pagarsėjusį teatrą var.._ _ 
ras Kaimas’’.

1978 m. gegužes o u. uieuu»i v . -
metu Aušros Vartų salėje, vy- so uždirbusi 104 dol.

tais Petronis pasiūlė priimti ir apmokėti visas Išlaidas 
tiems partijos narams, kurie neturėjo ar nenorėjo savo 
piniga's mokėti kelionės i pavergtą .Lietuvą. Jis ne tik 
Jokubkos kelionę į Vilnių, bet mokėjo už viešbučius, res
toranus ir taksi šoferių vežiojimus po kažkurias Lietuvos 
vietas' Visa eilė komunistams dirbančių amerik'ečių va 
žinėjo pavergton Lietuvon Petronio pinigais. Sakome 
Petronio, bet iš tikrųjų tai yra skriaudžiamų Lietuvos kol- 
ehozininkų pinigais.

Vadinamo “darbininkų susivienijimo” organizato
riai reikalavo tapti susivienijimo nariais ir užmokėti vie* 
nerių metų nario mokestį, jei norėdavo pabūti pavergtoje 
Lietuvoje ne penkias dienas, kaip leidžia^ visoms kėlioniij 
agentūroms, bet visą dešimtį , dienų. Jie turėdavo primo" 
keti kita šimtinę, jeigu norėdavo, kad juos su palydovąi$. 
nuvežtų Į lietuvišką kolchozą. Kaimų ir yiensėdžįų>jati 
nėra, jie išdraskyti. Kai Amerikos lietuviai pr'Adėdavp 
skųstis, kad metinis mokestis, yra lat>ai d’delš, tai 
priimdavo privflegijuoton kelionėn, jei iš.anksto jštodą-

Kaip Petronis gaudo skaitytojus Vilniai
Geraisiais laikais Amerikoje lietuvių komunistų ma

žai tebuvo, bet paskutiniu dešimtmečiu jų skaičius visai 
sumažėjo. Jis tiek sumažėjo, kad Vilniuje ir Maskvoje 
buvo keliamas klausimas, ar verta dar leisti du savaiti- 
nukus: Laisvę New Yorke, o Vilnį — Chicagoje. Buvo 
rimtas pasiūlymas Vilnį uždaryti, o Vilnies redaktorių 
pasiųsti Į New Yorką vietos žinioms rinkti. Jokubkai tiek 
nepatiko šis projektas, kad jis tuojau susirgo, reikėjo net 
ligoninėje tyrinėjimus daryti. Bet kai nuo šio projekto 
atšišAkyta:, tai jis tuojau pasveiko. Jis vis dėlto -išsiderė
jo. kad nekomunistui būtų užkrauta daugiau darbo, o: 
jam, mažai'tedirbusiam, darbas'veik pusią sumažintas.

Komunistams' didžiausias smūgis buvo kirstas, kai
Naujienose pasirodė straipsniai apie Sovietų &ijungon^ .nįs^niusisivienijilml ir yienb tej
nuviliotų, ten komunistinę santvarką stačiusių komuna 
tų likimas. Amerikoje seni komunistai nežinojo, kad Mins 
ke ir Maskvoje buvo iššaudyti patys veikliausieji komu
nistų partijos nariai. 0 kai buvo paskelbta, kad Karolio 
Požėlos žmona, Katrė Matulaitytė, gydytojo Stasii Matu
laičio duktė Minske buvo sušaudyta,. kartu su kitais įta
kingais komunistais, tai-seni lietuviai komunistai nusi 
suko nuo Vilnies ir pačios partijos. Daugelis jų ėjo į Neu* 
jienas, ieškojo senų dienraščio numerių ir vargino Jo- 
kubką ir kitus klausimais, į kuriuos jie negalėjo duoti 
Įtikinančio atsakymo. Pačioje Chicagoje vieni išmirė, o 
kiti nusisuko, - todėl mažai kas ir teliko. Vilnies skaityto-- 
jų skaičius taip pat gerokai sumažėjo. Vilnies išlaikymas 
dabar krinta daugumoje ant Ludingtono farmerių, bet 
ir tie šimtinių jau nebesiunčia. Jokubka patenkintas, jeiJ 
gus jie pasiunčia dešimkę. Jie jau į šaukiamus suvažiavi 
mūs nenori važiuoti. Anksčiau jie noriai atvykdavo i su- 
sirinkimus ir piknikus, bet šiandien kelias jiems pasida
rė tolfttfąs.

jLiętuyių jie nepajėgė Įtraukti Į savo pinkles. Jų pa
čių vaikai, nenorėjo’ ir nenori dėtis Į senių Įsteigtas orga- 

4rizacijaš ir draugijas. Naujai atvažiavusių jie nemoką 
savo pusėn patraukti. Jiems buvo reikalinga pavergtos 
Lietuvos pagalba savo eilėms padidinti. Maskva suprato^ 
reikalą, pradėjo ieškoti būdų retėjančiom eilėm papfįdy 
ti. Pradžioje jie bandė padidinti vadinamo “Darbininkų 
Susivienijimo” narhj skaičių. Petronis buvo paleistas iš 
raūddiiosidš armijdš ir jam paskirta svarbi žvalgybos ir

Visi kartu šokėjai uždirbo reakciją, yra didžiai talentin-
1,000

O vakare, pilna Aušrys Var- ūmu kūrėjo, nelengvas darbasJbėjau, spektaklis praėjo labai 
tų salė montrealiečių, prisiskai’Įr dar svarbiau—parašyti taip, linksmai. Publika daug juokė- 
čiasių. Kanados ir Amerikos lai.kaip, pav., priimamas liūmori- ‘ si, daug plojo, šaukė bravo ir

go, su didelio \šarmo
-Į Išskyrus tuos nelabai malo- 

pajau-lnius momentus, kuriuos paste-

krasčiuoše labai įmantriais sti
liais reporterių surašytų pasi
kalbėjimų su teatro vadovui — 
prievaizda Titu Antanaičiu ir 
artistais, nekantriai laukė pa
sirodant scenoje, irgi nemažiau 
įmantriu vardu pasivadinusiai 
teatro

/ ; Antras Kahnas^

Humoro fir satyros trumpes
ni ir ilgesni, apie 40 suvaidinti 
škicai, tęsėsi pėr 2 dalis su 
trumpa pertrauka net 2 valan
das.
k Viėhi iž jų miico labai juo- 
kiifgi, afctūalfe, aštriai pabrė- 
žiantiėji musu lietuviškojo gy- 
veninio įvairius pasireiškimus, 
kuriems satyra ir “glostymas

stų karalius Antanas Gustaitis: valio artistams.
—“jo eilėraščiai pilni mūsų* Pasibaigus spektakliui Ant- 
ydų ir visokių negerovių, o rojo Kaimo dafyvius, scenoje 
man atrodo, kad tai ne mano pasveikino ir padėkojo už spėk 
blogybės, o tik mano drau- taklį PJS valdybos nariai Algis 
gų.” ’ Ptašinskas ir vėliž^ Rasa Lu-

Panašiu stilium, įvairių au_ j koševičiūtė. * ‘
torių sukurti ir šioj teatro ški-l ... . X . . . .
cai, išskyrus visgi kai kuriuos.

Programoje pažymėti tik ke
li autoriai: J. Aleksiunas, K.
Almenas, At Antanaitis, K. į
Bagdanavičius, J. Erlickas, J.’

Visi artistai buvo apdovano
ti gėlėmis, didele knyga apie 
Kanadą ir po prancūzų ir ang 
lų kalbų žodynu.

Sekė šokiai, vaišės iki vėly- 
senka, R. Stakauskas ir dar esą vos nakties.
—“daug vietinės ir užsienio in- f Didelė padėka priklauso mū- 
tėligencijos”... Taigi. Ta inteli-sų Jaunimo Sąjungai, pryšaky 
gencija’’ ir yra rašytojui bran-, su jos valdyba: Rasa Lukoševi- 
giąusias turtas... - jčiūtė, Audra Jonelyiė, Paulium

Programa byloja, kad ir ar-’Mališka ir Algiu Ptašinskiu už 
tįstai ne visi pas mus atvažia-. didelę drąsą kviečiant teatro 
vo. Pažymėti tik: Jurgatė Jakš-1 “Antrojo Kaimo” kolektyvą net 
tytė, Danutė NoltėJuozas Alek-! iš Čikagos, kai reikėjo brangiai 
siūnas, Eugenijus Butėnas, Juo! apmokėti pue^-.tik . art^įų Wio- 
zas Kapačinskas, Jurgis Riškus' ne, bet surinkti pinigų, dar '-ir 
ir teatro vadovas — prievaizda | kelionei Vokietijon i Jaunimo 
—Titus Antanaitis, ir dar gar-j kongresą.
su ir šviesos technikai: Vincas j Atrodo Šis drąsus žingsnis f i 
Lukas ir Jonas Kaunas. tnansiniai gerai pavyki v o mont 

Atrodą, kad visi artistai mo-jrealiečiai turėjo didelį malonu- 
kinosi dramos studijose. Gerai mą pamatyti pagarsėjusio “An 
pažįsta sceną ir jos techniką. Į trojo Kaimo’’ vaidinimus. ? 
Savo trumputes roles kiekvie
name škice puikiai, efektingai 
interpretuoja. Graži ir taisyk
linga lietuvių kalba ir labai ge
ridikcija. ‘ . , * >

Jfore dekoracijų senoje ne.'b? demolo-ata partijos- surups 

būna, bet artistai ir jas impro- .™.7 . *
vizuoja ir žiūrovas jas mato,, JT“
Buvo bent kiek vaidfriime nėr- kiminei kompąųį^i. Prezid^r 

vingumo, daugoka šaržo, 
nėsusicrientuota musų 
akustikoje per gąrsiai __ _ . _ _
kajbamia ir fr^ziį ksįi kitrie pa- draugą užtfilėštyje.. 
skufimėji žodžiaji . pražūdavo. ------------- ------- ■ ,
Gal ir nebūtų didėlio, nuostolio, — Kinija 'nutarė sumažinti 
jeigu keli necenzuriški žodžiai Vietnamo komunistams teikic 
būt ir pražuvę. B!et 3§a, jie bu mą parataą, neš' nežinia, kada 

,r'4 s rs a ♦ . . ._ ‘j- . ~ ’ riai Kauąsieieių žiūrovai j kčlk- vo stipriai pabrėžti ir mes juos jie visiškai nutrauks santykius
konilnnstinių grettĮ atstatymas Amerikoje. Praeitais me- neturi te^es verstis šitokiu svetimos valstybės bizniu. ą, e&keldaihas pageidaujamą gojome... su Maskva.

 _ 2 - . L TjnmIvirTwi

nėšio nario mokestį. Bet visos tos okupanių duodamos 
privilegijos, matyt, mažai ka pritraukė, š'taip verbūoti 
narius Amerikoje uždrausta. Kitos valstybes agentaš ne 
gali mokėti Amerikoje veikiančių orgario'zacijų nario ir , 
Ktokiuš mokesčius. Matyt, kad Krioš Sog istiup® agM 'pnKeS,.p't°%” h‘bai.Prita°-

7. v v-.; , L Kiti atrodo, .mažiau p^

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių įkurtoje 
valstybėje

l Kiti atrodo, .mažiau pavykę, 
bes nesinorėjo iš jų juoktis, o 

• buvd ir tokių^;kurių mūsų, eū- 
. Topietiškūs kultūros Montrea-

* to
(moteriškos)*, 

kurios mus tiesiog pribloškė ir 
begaliniai nustebino, kad jis 
galima buvo gale spektaklio, 
dovanoti mūsų iškiliajai, gar
bingai lietuvaitei Rasai Luko- 
ševičiutėi.

MiėK mūsų svečiai artistai 
mums dar pasakė, ko mes dar 
Jr nežinojome iki šiol; kad asi
lų esąs pilnas Montealis.

Aš asmeniškai, asiliukus pral 
dėj au-^ labai gerbti, jtaį ^paty
riau, kaip jie mokamai iri at
sargiai nešioja ant savo nuga
ryčių žmones aukščiausiais 
kalnais. Bet ši nevisi šdlėje bū- 
.vusieji, turėjo progos patirti, 
k jki asiliukai gudrūs...

veW4 'ytž-tik iš t| 
iių .žddižiį ir t suvaidinti jį per 

jis stip-

tai prądėj'o teirautis, ką eia Petronis papirkmeja. (
Vietoj' susivienijimo nantj, jĮė da)5'ar ^dė^o ver- 

tūdti Vilnies. ir^Laisvės skiityfojuš. Kas srafiblteš n?e-jUui ritiko kai 
tme.šių laikrąšaų prpnnirieratą, tas galės bofi ’p&vefgto-' ■ '(moferfška
je Lietuvoje dęsimt diėių. Kelionių bendrovės už p'enkias 
dienas ima tokią sumą, o Petronis išlaiko keleivius net de 
šmt dienų. Kad niekas negalėtų pasakyti, jog šią žinią 
isiaųžėme iš piršto, cituojame paskutiniame Laisvės nu
meryje paskelbtą toki garsinimą:

“Laisvės Bendrovės direktorių ruošiamos eskursi- 
jos į tarybų Lietuvą. Pirmoji grupė išvyks iŠ Nėw 
York o liepos 12 d. ir grįš liepos 28 d. Antroji ’gripe 
išvyks rugp. 16 d. ir gris rugs. 1 dieni. Ka'ina $ 
1.270. Šios ekskursijos ruošiamos vien tik Laisvės ir 
Vilnies skaitytojams”. (Laisvė, 1978 m. geg. 20 d.). - 
(Nežinome kokio dydžio bus šios grupės, nežino ko

kiu skaičiumi jos padidins sovietinio imperializmo savai- 
tinukų skaitytojų skaičių. Pirma negu bet kas bandys pa
sinaudoti šiomis Petronio' teikiamomis lengvatomis, ke_ 
liautojas turėtų pasiteirauti, ar Laisves direktoriai yra 
užsjiregistravę teisingumo departamente, kaip svetimos'
'^istyb^^ntai. Jeigu Jie neri užsiregistravę, W jie 'g j kak.

.f Iš naujo pripylęs šaukštą sviesto ant kažin kokios vaite, jos garbei pavadintas miestas. Atėnė, pasakoja- 
I viščiuko dalies, pastebėjęs mano neatitraukiamas legendose, išradusi daug geru dalykų, išmokiusi 
j akis nuo Akropolio, jis paklausė: “Kodėl čia pilna 
turistų?” Neišgirdęs mano pasiūlyto gero įtarpo, pri
dėjo: “visą laiką”.

<W””> pakyli. r . ’ ' J

Iki nuėjome keletą bloku, pasikeitėme keliais sa-» Ir tuoj pridėjo, kad čia geras restoranas., ar ne? 
kiniais, man vis neįtaikant jo pamiršto žodžio į saki-.’Sakau, labai geras. Piiikus vaizdas Į Akropolį. Tarp 
nį, kurio beveik neįmanoma suprasti. Bandau pakisti ] medžių, krūmų, gėlių.
žodį-kitą graikiškai, bet jis dar mažiau supranta ir. Gimnazistams išaugus juk įdomu savo akimis pa
klausia, kokia kalba pasakiau, gal graikiškai? DėTmatyti kas buvo istorijos knygose, literatūriniuose ras 
visko tariau, kad lietuviškai. Aha, jis taip ir manęs, tuose skaityta. '
Ar tiesa, kad graikų kalba panaši į lietuvių kalbą? Sa< — Čia visad pilna turistų iš viso pasaulio, — jis vis 
kau, girdite. Ir pagalvojau: kas būtų, jei dabar išgirs- dėstė. 1 >'
tų mano buvęs graikų kalbos mokytojas...

Iš Egipto atvažiavau pafeistis viduriais, taip at
virai sakant Joklbs piliulės nepadėjį. Gi jisai užsakė* 
svieste virių viščiukų, grimai riebaluose plaukiojan-i 
čiu. Rfi, pamaniau, dabar bus galas, tokius sviestai-i 
nius pavalgius!

Mano graikas užsakė graikiško alaus, geria vi 
nubraukdamas putas, geria viščiuką sviestą, klausia! ventojaj žinomi Neolithic laikotarįylė. Kairio viršu- 
or patinka graikų alus ir vis ragina daugiau valgvti. ’ nės iš trijų pusių yra neužkopia m ai stačios, tik iš va-

Nct bijau pagalvoti, kokį bruzdėsi gali pakelti vi-!karinio šono ferigvaū įlipama. Vakarinėje pusėje, kaip 
šokįe įtaisai p.lvc. Ir skaičiuoju, kiek dar liko dienu tikra palaima ankstyviesiems gy ventojams, buvo gai- 
iki namon sugių/uno^ O gal dar keletą dienų ir aliai>vus šaltinėlis, pavadintas Klesydra šiltiniu.
Kyšiu be jokio uui sto. Ip tyliai klausau, ar girnos pa-1 Akropolis buvo viena Mikėnų kultūros laikotar- 
Jcistuviskai ncūzia. pio tvirtovių. Athcna ar Atėnė buvo alyvo medžio die-

AKROPOLIS IR SENIEJI aH:NAI

Viena žjiiuaUsii At6hu viętų yra Akropolis (grai- 
ikai rašė Aerozolis) v Atėfiai išsidėstę torį Phalcron įlao 
, kos ir kalnelių iki AltikOš (raŠh Attica). Aukštuma pa 
Į siekia 156.2 metrus virs jūrol lygmen, turinti 330 met- 
{rų pagrindą su 270 metru viršūne^ truputį virš 156 

is’metrų platumo, čia yra Akropolis. AAistyvesnieji gy-

Elzbieta Kardelienė

— Kętvirtadienio vakare pre
zidentas Carteris pasakė kai

tame bankete, /fs padėjo de

Gal iui buvo paimti kAfifbariai Ilil 
salės <on viešbutyje; jis nūtaJrč 
buvo naktį praleisti pąF^avo 'gerų

* ■

patinka graikų alus ir vis ragina daugiau valgyti.

naudingų darbų.
Senajame laikotarpyje tarp VII a. prodži 

Kr. be “Senos Maldyklos 
kitos šventovės ir šventi pastatai, Peisistratos laiko
tarpiu 566 m. pr. Kr. įvykdyta Panathenaic šventė, Mi
kėnų vartų vakarinis įėjimas ir Mikėnų bokštas bttvo 
nugriauti, pakeičiant įspūdingu paminklu Prdpylejai 
ir altoriumi Atėnų Nikei (Nikė).

Senajame (Archaic) laikotarpyje atėniečiai pra
dėjo statyti į Pietus nuo “Senosios šventovės” kitą 
šventovę Atėnai. Bet 480 m. pr. Kr. persai užpuolė 
graikus, sudegino Atėnus ir altorių. Sunaikintas ir Ak
ropolis. Toliau vyko žiaurios kovos. Graikų laivynas, 
vadovaujamas Salamio (Salamis) pagaliau šulaikė 
persų polikus ties Platajais (Plataiai).

447 m. pr. Kr., vadovaujant Feiflijui (I’hcidia.s) 
ir architektui Iktinui (Iktinos) pradėtas statyti Parte- 
nonas (Parhcnon), sukuriant gražiausią Dorėnų sti
liaus šventyklą. Buvo baigta 438 m. pr. Kr.

Užbaigus Partenoną, menininkai bei darbininkai 
437 m. pr. Kr. pradėjo statyti Propylėją (Propyfaįa). 
Senieji graikai turėjo paffroĮi-apkirti šyenlab'viėtas- 
nuo kasdieniniųjų. įėjint į šventas vietas, paprastai 
vadinama propylon. Ir 432 m. Feidėjas (Pheidias) už
baigė skulptūrų išgralfniinais PartenOną.

šventykla Atėnų Nikei, sukurta 427 m. pr. Kr. 
garsaus Kalikrato (Kalikrates), pagal Pūtiklio (Pe-

žios pr.
atstatymo, buvo pastatytos

rikles) suniany'tti^, užbaigta 4^ ar 424 m. pr. Kr. Tau 
Jonėnų (loįrfc) stiliaus kūrinys. 5

Peloponenty (karas stttrukdė tolesnį Akropolio plė 
timą, puoširhą. Netrūkus mirė PeYiklis, ligos mirtinai 
nusiautė Atėnus. Atsigriebę atėniečiai 421 m. pr. Kr. 
pradėjo Atėnės Polias šventovę, žinomą Erechhtheidn 
vardu. Architektas, suprojektavęs kūrinį, liko nežino
mas. Stabdys yra grakščiame Jonėnų stiliuje Yra ma
nančių, kad tai Mnesiklio (Mnesikles) palikimas, švek 
tykia gaigta 406 pr. Kr.

Okupacine Turkijos kariucmiėnc pralaimėjo k6- 
vas prieš graikus ir pasitraukė iš Akropolio 1833 nL 
balandžio 1 d. Prieš pasitraukdami turkai išgrobė dau
gybę graikų meno, jį pardannęjo Ėurdpoįė. Akropo
lio Muziejaus statyba pradėta 1864 ifl neuggrozdinanl 
senųjų .statinių vaizdo, šaliau ir žemiMi. Btivo baig
tas 1874 m. Jarne yrii dattgyiė labai brangio ktfriaiį, 
išdėstyta gausiose salose.

Akropolio Motiejaus skulptūros yra nepakarto
jamai įdomios, savitos, nuostabiai puikios atlikimų 
ineftiškufnd. eriaūsieji šių laikų skifffdoHai vts dar 
neįstengia padaryti deramai tobulai. Gal <j< 1 to jie 
poškino keisčiausių fonnų kratinius, dažnai* nustebi- 
naftčins rtc atUkimo būdu, bet siaųhniga tar
si sib\wstoš krovos, daloma, ft&MS 

kų menas ir tik neišmanėliai tegali nesuprasti modet- 
niųjų skulptorių.

(Bus daugiau)

— Ckietra & PL Tuesday, May 30, 1978



DR. K G. DALUKAS
• •KVSEKUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
♦ME Sa Pulaski Rd. (Crowford 
*i.wl WWftjj). ToL LU 5-844*

stambinti 374-8004.

DR. C. K BOBELIS
•MKSTV IR iLAPUMO TAKU

* tHIRURGIJA
T»M. 695-0533

*oa VilUy Medical Cantor 
MO SUMMIT ‘STREET 

ROUTE M, ELGIN, ILLINOIS

PR. PAŪL V. DARGIS 
GYDYTOJAS iR 'cltlRURGAS 

Wfeifchesftr iZommunjty klinikos 
Medicinos dirtkiortu* 

1938 $. Manheim Rd., Wastchestar, IL-

tir ahth ^eštadleru 8—3 vaL

n • . TO- p
PR. A. B. GLEt EC KA S 

ęy*»ytojAs' ir chirurgas
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wtst 103 r d Stretl 
Valandoj pagal sutuamną.

\ . OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 ’W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko Akinius ir 

^contact lenses”’
VaL agal susitarimą.^ JJždrryU treč

PRIEŠ

prasidės tada, kai bus pasirašy
ta (febSf TWWJSta stfiLtagmių Ipftklaoso. 
ginkh, Autiirtte. t ■

mano, kad pusė uždarbio jam

Iviai, ku- 
ią, Ente-— KolW&i Tieste - ----- -— ,..F.----------------------

žmoAfy fa^cniak k^rlūds p^itib' ĮMs teisman
įs'br^etth. talpią *li]”
yra vieiii&1i^5r*ktetfs. į ^kilabja-siimoketi dft:

—!tvdlr^e brikos, ir kžijos

ja. J^iręhi duomenys hi 
do. kad trtjp f™l tari jos lfdli 
rė 3,66bx^iflh).

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KVIKSCIONIUI

i

„JHKęčU ppsjitsr.
PROSTATOS CHIRURGĖ 
2656 WEST 63rd STREET

ketvirtd. 5 —7 vaL vak
Ofise telef.; 776-2880

Rezidencijos telef< 448-5545

linijpą ir 
' .000.

— Jordaho karalius paskel
bė, kad įo , btisiiiibji iihona Eli- 
žhbeth nŪTėJjv 'yra HHierikictė,

— Ttfffer padės
WhUfteitis į jav 
bčt reYAratija. vč 

Ifeii jfs su vy-
rodo. ’HUo
darbo 
nors
gas atloti. ----------------

— bes'sklniritts *

kA J<ad Jis ^arf££ęs
netikslius ^ai^Širritis ip<? /savo 

aiškintis1 frjiflffiifi.

kad vė-

% ‘jMillhps BėiikHJvė Olandi- 
i]e l^raho ’rwHjb aparatams 
dife xsėWi3fH), ’n&mtį FM 
oUSr‘kok^ą prdįjralifa ji trans 
&& WM Wftcos rūšį: 
fašlkihe, az^sį), riioH^rnia ar 

.‘p^dmtf^mę. irakkfą 'Midijuoja 

Federalinė komunikacij is l<o-
Kubos kdrrai prie ^Eritrėjos misija.

[ , ’ . J ' j
Diplomatų prairsimu, Kubos

- kariai, stipriai ginkluoti visų rū
šių rusiškais ginklais, dideliais 
skaičiais grupuojami prie Eri
trėjos pasienio, prie Somalijos m’aiį ga]i pagaminti ir 
provincijos. Jie ruošiami puoli- 

.mui.
; -----:' e Bffin saloje, esančioje Ka-
[ — .KalifOTnijos kino artistas nados Artikoje, archeologai ra- 
: Lee Martin, pragyvenęs su ar- do eskimų drožinį vaizduojantį 
i tiste Michelle Triola 8 metus, vikingą. Nustatyta, kad statulė- 
• dabar reikalauja, kad ji sumo ]ė buvo išdrožta 13-me šimt- 
‘kėtų jam už patarnavimus mr mėtyje. Manoma, kad vikingai 
ii joną dolerių, nes jis padėjęs ten nuplaukdavę iš savo bazaės 

s nirze-i Brignton Parko Lietuviu Moterų r .- A-rrat^fi frr n//Prkfi cūm ri i j-- • u -Ilo klubo pusmetinis sūsirinkiaTng įvyks ^al pagarsėti ir uždirbti s tam- Grenlandijoje. Tarp bazes ir

. Iš saulėtos Floridos | RUS^^
j MIAMI, FLA. Į PRANEŠIMAI
j Baisiojo Birželio minėjimas 1--------- -------- —*----------- ——-

Numatytos pamaldos birže-i Brighton Parko Lietuvių Moterų
lio 10 d. St. Francis ]________
kat. bažnyčioje dėl susidąjusiu 
aplinkybių neįvyks.

Į Birželio 11 d. 4 vai. p. p>
.įvyks Klube minėjimas. Trum-į- 
pa paskaitą skaitys dir. pinui 
Paulius Leonas, koncertinę2

DR. VYT. TAURAS i 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sandra praktika, spec. MOTER J |j8M. ‘ 

Ofitos 2652 WEST 5*th STP/JET
Pį; . . Tai. PR 8-1223 ruuvus Kui.uerituę, ^55 w 47 sį gus gėrimu bufetas
/OFISO VAL.: pirm, antiacL, trečią* ' dalį atliks operos sol. Antani- ir virtuvė su šiltais ir šaltais užkan- 
Tr pehkt. 2-4- ir "6^8 VaL vak. S^tadie- na Dambrauskaitė, poėzij ą ■£n“UZ$įa’ aTmenhd.
’zMs ’Ž^4 vaL 'popiet ir kitu laiku skaitys Gunda Kodatienė, ąkonij kviečia valdyba ir komisija.

pagal susitarimą. pandos Danutė Liau.įiiiinįienė. V“ <-,nka
;   ;-------------  Po minėjimo — pietūs su šaltu

£V*šfitŽ3EKIS^ 0. P. diuciu.
^^CTOPEpA&PRQTEZiSTAS ’ Kviečiame visus 

ktjom^ lietuvius atsilankyti.

aic o—1! aldyba Qroinyita pareiškė,Itad pasitari
mai atomo bomboms panaikinti:

CV (Arčh^upporU/
VaL; 9—4 iffe^-8. ____
2450 ,IL 60629

Talef,. Pgospict.6-5084

• v?s<Kns progoms
BEVERLY .HILLS fetŪNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
PR 8k)833. it. PR..8.-0834 

Naujoji Barbaros ir G«n« Drishiy 
krautuvė.

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy Oak Lawn 

TeU499-1.37n_ _
V-* ll,_ . ■■■ iZ

’ perkrausTyMai

^MOy^N’G

MOVING
^perkrius/ymes 

ii'įvairi v atstumų.
r . ALANAS 'VILIMAS 
JtL 376-1882 arba 3763996

SOPHIE BARČUS
'radijo šeimos laKick^s

♦*» | 
1490 loL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki, penktadienio 3:00

L ryto.
V«4|1 ’Aidėto ‘fcąufch
V4tff.rMEmfccfc to4D

7159 So. MAPLEWOOO.AVE., 1 
CHICAGO, ILU 60629

"Bet* Dievas, kuria yra turtingas gailestingumu, del begalines saw 
meilės, kuria (is mūs mylėjo, kai mes buvome mirą nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą Ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia kiekvieną. Ber «ur yra mi
rusieji? 1 tą kbusimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne 
mckamai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
*V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika Evans * •
Laidotuvių Direktoriai

r> Amerikiečiai mėgsta Mek
sikoje kilusi užkandį — Hot to- 
inali. Meksikos indėnai yra tvir I 
tai įsitikinę, kad skanų Hot to-

• išvirti
. tik vyrai 
i

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

ordbirzelio 1 d. 2*. vaL pap;et Anelės bias sumas pinigu. Lee Marvin Baffin salos vra 450 myliu, 
salėje. 4500 So. Talman. Narės prašo- 
mos atsylankyii. nes yra svarbiu rei
kalu aptarti. Po susirinkimo bus vai
šės. E. Strungys

GAIDAS— DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOSIMO ĮSTAIGA
-1 i WfaT L' j.'ETi z T FjT

Našlių, našliukių ir pavieniu klu
bas ruošia linksmą gegužinę Dirželio. 
4 d. 12 vai. Vyčių salėje'ir sodelyje,

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 — 1742

V. Cinką

— Sovietų užsienio ministeris 3 
Gromyka prasitarė? kad sovietų c 

apylinkės valdžia yra pasiruošusi tartis S 
-j api? visišką atominių ginklų 

panaikinimą ateities kovose. Bet

ZA Gfeat Grilled Sandwich

. Sandwiches ąre an, American tradition once reserved for 
lunchjime^ but now ^an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime-eating. They’re quick to fpc, savory and 

^substantial. Hatdkrooked ėggs. ham and Swiss cheese arelthe 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo 4and a little 
onion add the zip. And you can Iceep the rtllihg on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you ca.» 
stir dp Golden Grillš, and Still have some on hand for snacking 

*©r1derillifig.
Golden Grills 
6 sandwiches 

1/4

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Talman Ave., Chicago, III* .(
■36'<L>.8&.val. vak... -sulaukusi .giliosise- 6 

-natves. -Gyveno tietuvojė, Mariainpolės vis. ir apskr., Keturvalakių 
paraj>., .Upn^kjSt kaime. _

Amerikoje išgyveno 29 metus.
,i. y^Palifeo. nidĮūdę: 4 sūnūs — kun. Jonas, Juozas,/marti-Juzė, Ge-< 

marti Elzbieta, -duktė Joana, 
zeįtaš .Dr. Zęncmas^.Danilevičiai, .9 vaikaičiai, 4 provaikaičiai, puse- 
sere^Dr. Petronėlė > Statkienė su šeima. Lietuvoje Jiko^rduktė Natali- 

d&tMutuzien^ 3 vaikaičiai, iir ^provaikaičiai, sesuo Konstancija Na- 
^vikięnė. ju sama^,Argentinoje Ūko sesuo Anelė-šembėrgienė "su šei-; 
ma ir daug Kitų giminiu Amėrikdjė, Kanadoje ir Lietuyoje.,

.Kūnas f pašarvotas Lačk-Lačkawičz ^čįrfyčioje, ^Ž424 W. ft'st
.. Trečiadienį.gegužės 31 dieną 10:00 „vai. rjlo bus lydima iš kop--' 

lycios i Sv. Marijos Gimimo ‘ parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. £
... iyisi. ą- Elzbietos Žakevičienės giminės, draugai ir r pažįstami 1 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
_ <x r- » ; - *• -* - -

Sūnūs, dukteres, marčios, žentai, seserys, vaikaičiai, provakaičiai 
4 ir visi kiti giminės

Laidotuvių direktoriai S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

TĖVAS IR SŪNUS
^’IARQULTTE 'funeralhome

2533 W. 71st Street
Telef. 476-2345-6

1410 So. 50th Ave;, Cicero
Telef. 863-2148^

frys SiOCJMSKGs ‘KdhYdcfs
AfKSTg TUTO’M^BltlAMSTjSTATYri

AMBULANCB 
PATARNAVI- 

r • * r* i ** *

MAS OJENA 
IR NAKTL

Ckiea^of (

Urtuvių
ų S J

OireKtorią 2
Aasociacijos <

fURlMI
KOELyčĮAi 

V1&55E MIESTO
DALYSE. 

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IP. LAURYN'A'S L'aĖAiVAŪŠKAS

-’-07 So. L7TUAMCA AVENUE. Phone: Y Ard* 7-34*11

1'W6'S8. 5Ūlh 'Avė. Cicero, £11. Phone: OLympic 2-1003cip sh redded Swiss 
cheešė *

tablespoons rweet Jiėlde 
reįkh T

tablespoons mayonnaise , 
oratdąd drėssutg / *

teaspoon sajt 
sličes ff e btead 
Buller ' ' '

6 hard-cooked eggs*, 
chopped 

1/2 cup chopped cooked 
- - , ham Av .
1/3 cup fifiiy chopped 

tomąą^Bl 1/2 . 
taolėšpoons instant 
minced onion

Thoroughly combine all ingredients except br&d ancftotter. 
Butter 1 aide of each bread slice. Place fi 'abc^s on griddle, 
baking sheet or in skiUet butiered side down^ spread each >dtn 
approx. 1/2 cup filling.Top with remaining fwea^slices buttėrėd 
side up. Grill on griddle or in skiUet until toasted on both sides 
Qfi, bake in preheated 400°F. oveaaBoūt o io 8 mrtfifftea or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes

^Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATOt fo teerpe it least 1 

inch above eggs. Cover, bring rapidly just to bcillAg, Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit ip prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 ęunubes for 
large eggs — adjut time up^or 4o*wjiy abota-Aprxta*  ̂
minutes for each Uze^Jarger or smaller. Cool efes mtfnediiteiY 
and thoroughly in cold water — sheik are easier to remove and 
it is less likely you wil have a dark surface on yoUu'. To 
remove shell: Crackle it by tipping gently alfoiH. MH ėįg 
between hands to loosen shell; then pe<4, slartMg it tege eftd. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of water to 
help ease off shell.

2

2

1/2
12

In todays ^do-tt-yourselT’ world, the amateur decorator or 
the prafesdcnal too, for that matter, Is turning increasingly to 
“turnings*—or architectural spindles as they're known ta the 
trade—to'provtoe taxxwattVe and fcnagtaatt’* tresebej ta tae 
home.

Architectural spindles—yes, 
theyYs the same products 
which used to be known as 
'balustrades ta staircases—now 
are available ta a variety of 
ataes and styles. But the sky’s 
the limit when It comes to 
the decoretiye Dees to which 
tbeyYe mf Detag put

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAĮayetto 3-3572

GEORGE £. RUDKINAS
3£19 So. LITUANICA AVE. TeL: TAr«a 7-I138-ilJ»

and inexpenata, Way ta add 
character ta a home or office. 
WBom ir ML

Sawn !n half, they are betoc j 
mounted on valla and door*' 
m decorative elements, used 
M plant boldest <x a* srfDa 
dements. __

RL A. Nord Co. Xverett, 
Wash, the world’M barpest 
manufacturer of architectural 
tptadlea. produces these dec
orator items ta ntae different 
styles, three different tbfct- 
neraet and ta heights from TM 
toebcs to eight feet. ,

The spindles are mada fit 
■rJBCCM VAKutTlL V<KKNL XHTaMML 
pr\ hopper-fed. Mtbm, sanded 
to a atocoth fimdh then t brink 
Trapped Ml eiear, jrotfjtfw 
item. A taMbtaw m sptadb 
ebarecteteca and ideas tar

STEPONAS t. LAUK IR &CNŪS
(LACKAWIC5) 4

2424 WEST 69tn STREET RApnblk 7-121J
"231? WEST 23rd 'PLACK VIitinia 7-6473
IimSOtrrHM'ESTHIGHYVAY,Palo«HIlla,l^. \74-4414

B454 So. HALSTED STREET PAmm: Yft’h

*Q< CHICAGO a, ILL Tuesday. May 30, 1978



trumpas

ros sveikatą”. Dėkui nž laišką 
*rir už atiką. - *
I — Dail. Antanas

____^-į Amerikos Lietuvių Tarybos St.
I Petcrsburge skyriaus pirminiu 
kas, pratęsdamas prenumera- 

Kultū-I^’ parėmė Naujienų leidimą 5 
dol. auka. Dėkui. Taip pat dė
kui Hondos tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas 3 mėn. tin
kame sniam susipažinimui.

— Viktoras R. Sekma kas iš 
Marquette Parko baigė LaSalle 
institutą labai gerais pažy-l 
miais. Jis buvo garbė* mokinių’ 
sąrašuose ir priimtas į Nacio--

Balzeko Lietuviu
ro.^ muziejus, 4012 Archer A v., 
Chicago, JL 6032, ruošia išleis
ti visu meno rūšių darbuotoįų- 
lietuvių, laivių ir estų, gyvenan

* vių Illinois valstijoje, adresų 
bei informacijos knygą. Visi, 
praktikuoją bet kokią meno ar 
scenos men*, rūšį, kviečiami 
apie tai pranešti muziejui, nu
rodant savo adresą. 60 m. L i e- nuline Garbės draugiją. Jis’ 
hivos nepriklausomybės puškeli gavo rekomendaciją ir -priirir 
biroo progų muziejus išleido j tas į JAV Karo } Aviacijos aka- 
10 Htų monetos repliką. Ji yrąįdemiją. 
kietmedžio, 2 colių skersmens. 
Ją galima gauti atsiunčiant 05 
centų ir voką su savo <----
bei pašto ženklu.

- — Mokyt Monika Giedraity
tė iš So. Bost ino praneša, kad 
jos brolis Izidorius vis dar su n 
kiai tebeserga, bet yra pajėgus 
skaityti Naujienas ir kitus laik- 
račšius. Be abejo, jis nekant
riai laukia įeinant jo’brolio a.a. 
Antano paruostos Jurbarkiečių 
monografijos. Prie jos rašymo 
jis yra nemažai prisidėjęs.

— Martin Ališauskas iš Co
ral Gables, Fla., tarp kita taip 
raš l: ‘M‘a)onu skaityti ir pa
remti. tc<kį laikraštį, kuris nes-j 
lopina, o kelia ryžtą kovoti ir 
dirbti už lietuvių gerovę ir Lie

tuvos nepriklausomybę. Nau
jienos "nėra nųsidėjusios sveti
mųjų diktuojamais tiltų staty
bos darbais ir bendravimu su 
okupantu ar jo patikėtiniais. 
Jos eina didžiuoju keliu, o ne- 
•klaidžioja svetimų nurodytais 
klystkeliais. Rasite ?5 Naujie
nų paramai. Linkiu Jums ge*1

—Kun. Antanas Zakarauska3, 
adresu ManIl,ette Parko Lietuvių pa

rapijos klebonas, gegužės 3 d. 
minėja 37 metų kunigystės su
kaktį. Tos parapijos kan Vacio4 * 
vas Zakarauskas prieš 47 ine- 
tus gegužės 29 d. buvo jšventin _ AmeI^os LietuviV Tary
tas kunigu. jįos Visuomeniniu re'kalij ko-

— Vaclovas Šliogeris, Lietu-!misija, vadovaujama dr. Leo- 
vos kariuomenės savanoris ir!n<> Kriaučeliūno ruošia simpo- 
pulkininkas, mirė gegužės1 iškurną apie Lietuvos laisvinimo 
d. Australijoje, Sidnėjaus mie
ste. Ten liūdėti liko sūnus Vy
tenį su šeima, gi Lietuvoje li
ko žmona ir sūnus. Velionis ak 
tyviai dalyvavo Lietuvos kūri
me, jos klestėjimo pastangese, 
buvo aktyvus išeivijos visuo
menėje.

— Jonas 
ALT S-gos 
pirmininku, 
ir Jonas Gaižutis — picepirm., 
Antanas Vaitėnas — sekr., Juo 
zas Leščinskas — ižd., Romasi 
Marioms ir Albinas BliūdžiusĮ 
—-valdybos nariais. Naujoji vai 
dyba aptarė šių metų veiklos, 
planus.

— Amerikos Lietuvių Tary-

Švoba perrinktas 
Detroito skyriaus 
Stasys šimoliūnas

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skai" 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos. lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grand&ę ne tik lietuviškos šp^titibs klestėjimui bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, teL 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais pmkiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė Miškinyte paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Gcor Ranwuio orkestras. Įėji
mas tik fl. (Pr).

— Birželio 4 d. 2 vai. Jaunimo 
centre įvyks muz. A. Jurgučio 
pianino klasė? mokinių kon
certas. Visi kviečiami pasiklau
syti jaunųjų pianistų. (Pr.)

ginis, apimąs pastarųjų mėne
sių Miami lietuvių vaikių. Rė- 
daktorė yra Gunda Kodatienė, 
jos padėjėjai — Domutė Kau- 
naitė ir Paulius Leonas. 3jo 
numerio mecenatai yra dr. Ja
dvyga ir dr. Viktoras Dubins- 
kai. Tame numeryje yra pra
nešimas, kad š. m. kovo m ė n. 
mirė Jonas Junevičius, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas sava
noris. Palaidotas Miami - kapi
nėse, laidotuvėmis rūpinosi Mi
ami Lietuvių klubas.

— Vincas Samoška, Lietuviu

!eigą po Helsinkio ir Belgrado 
konferencijų So. Bostono Lie
tuvių klubo namuose birželio 
40 d. 7:30 v. v. Panašūs simpo
ziumai buvo Čikagoj, New Yor
ke ir Toronte.

— Jurgis Kiaunė, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas savano
ris, gydydamasis New Yorko 
miesto Bellewue ligoninėje, at
šventė 81 m. amžiaus sukaktį. Prekybos Rūmų pirmininkas, 
Jam padarytos trys sudėtingos praneša, kad Lietuvių Diena 

Sox parke birželio 17 prasidės 
12:45 vai. popiet. Bilietus gali
ma jau dabar įsigyti parko ka j 
sose. Nuo Dariaus — Girėno sa
lės 11:30 vai. ryto eis specialūs 
autobusai. Kelionė kainuos $2. 
Vietas rezervouti tel. LA 3- 
8484. Pageidaujama visiems į- 
sigyti mažas tautines vėliavė
les, 

i
— Valdas Leikus iš Brighton 

Parko vasaros sezonui išvyko 
į savo sodybą bei vasarvidtę 
prie Three Lakes, Wise.

— Kelionių į Vilnių š.m.

operacijos.

— Dr. Peter Brazis, d r. Wal
ter Eisin ir dr. Jonas Simonai
tis įeina į šv. Kryžiaus ligoninės 
gydytojų Golfo dienos komite-

, tą. Išvyka bus birželio 14. d. 
Gleneagles Country klube. Tos 
ligoninės dr. Petras žlicjba da
lyvavo specialiuose gydytojų 
kursuose Ft. Lauderdale, Fla.

— Dr. O. Vaškevičiutės įs
teigta priešmokyklinio amžiaus 
vaikų aikštelė ruošiasi pradėti 
šių metų sezoną. Ji veikė nuo 
1962 m. Marquette parke, neto
li šv. Kryžiaus ligoninės. Vai
kai yra globojami mokytojų 
bei globėjos 5 dienas savaitėje 
po 4 valandas. Galinčios apsi
imti šias pareigas prašomos 
pranešti “Onos” aikštelės stei
gėją! ir globėjai tel. 776-9400 
po 8 vai. vak.

— Miami lietuvių klubo biu- d., šeštadienį, 6 vai. vak. šaulių 
letenis “Žuvėdra”, išėjęs balan- namuose, 2417 W. 43 St Bus 
džio pabaigoje, yra priešatosto- įvairių valgių ir gėrimų bufetai.

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

. Prenumeratos pratęsimo, užsakymų,- bei galimą skaitytoją reikliam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. .

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTEO ST. 
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be rarinimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas Priede —-____ T dol._______________r . U- J- :
Pavardė Ir vardas ----------------------------------------------------------------------- ----- --

Adresas

kuria

Pavardė ir Tardif -------------------------------------

• Užstkair Naujienas kaip dovaną savo __
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Ądregaa ■■■■■--    ----- - "T'/— ------------------------------------------------------- -

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė T___ __  _______ __

Pavardė ir vardu ------------------------------------------------- —---------------------------

Adresu - . . _ .....................— ■ - - ---------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suripa. 
tinimui nemokamai be jokfq įsipareigojimu.

Pavardė ir vardu---------------------------------------------------------------------------------

Adresas --------- ■ — .. ........— ■ ■ —...... . ........ .... -

3 d. 
kiek- 
Pas

ŠALTAS PAVASARIS 
LIETUVOJE 

laiškas rašyta? gegužės 
“Gal pas jus pavasaris 

šiltesnis negu pas mus?
mus visiškai šuniškas: šalta ir 
šalta. Kai^atsisuko “sovietinis” 
(šiaurinis ar rytinis) vėjas ir 

| pradeda pusti arktinį šaltį, 
taip ir pavasarį pamiršo. Labai 
suvėlino gamtos pavasario dar 
bus. Karklai ir blindys tik da- 
Jiar pradėjo žydėti, u kk\ai dar 
nė nemano žydėti,

Kai kurie žmonės jau paso
dino bulves, bet mūsų žmonės 
jų pavyzdžiu neseka, sako šla
pioje žemėje persais nedygu- 
sios. Kolchozas jau senai pasė
jo avižas, bet iki šiol jokio dai
go nematyti.

Gamtoje pavasarį primena 
pakrūmėse sužydusios žibuok
lės ir baltosios plukės (balos). 
Upės paskardžiais po lazdynais 
sužydo kvepiančios žibutės (fi- 
jolkos). Dar gegutė nckukavo 
ir lakštutės negirdėjau, o pats 
nekantriai laukiu kada galėsiu 
nusivilkti vatavota skrandą.

Karšinčius”

— Gallup Pol! tvirtina, kad 
šiandien Edward Kennedy su
rinktų daugiau balsų, negu 
Jimmy Carteris.

1

d. informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių Kie
lę, 6557 S. Talman Ave., Chi
cago 60629, tel. (312) 737-1717

— Chicagos Medžiotojų-Meš- 
keriotojų klubas kviečia visus į 
UNKSAIAVAK\RĮ birželio 3

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma, ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu. <

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, UI. 60629

KAIP SUDAROMI

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOft SALE

Žemė — Perdavimui 
.REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS. TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū 
rlnis namas, gazu šildomas bau 
giau kaip $36,000 metinių paja
mų, kaina — 5 metu pajamos,

' RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

PIGUMĖLIS: už $7,700 galite yauti
MARQUETTE PARKE: didelis mū- padoru, kad ir nedideli narna.

rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, S37.500Į

TURIME PIRKĖJŲ, trūkia namų, 
25 m. kaip be pertraukos tauraujame 
lietuviams ir jų draugams

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income’ Tax 
1951 W. 63rd St Tel. 436-787h

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

JUTŲ NUOMAVIMAS — parenkau 
nuomininkus

4243 W. 63rd SU Chicagc 
TeL 767-0600.

Tai palikimas Marquette Parke.•Pas
kambinę pasakykit savo telefonį.

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduodi’ už 
538,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedz;e. $38,000. '

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė,., žema 
kaina.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nue Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Švarus oras, aplinka ir na
mas. tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. > *

PARDUODAMAS labai patrauklus 
ir puošnus 10 butų namas, idealus 
perdirbti į kondominium.

Tel. 433 3874.

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SET-UP AND OPERATORS

Experienced on late type B & S auto
matic and Index machine. Excellent 
starting rates. Full Company bene
fits.

344-0033

A. G. Auto Rebuilders need auto- 
body and fender combination man. 

Apply in person at 
3518 - 24 W. 63 St. 

or caU 776-5888.

> ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto Itldlmą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

TeL 927-3559

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

HA 1-6100.

Tuo reikalu Jum* gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SU Chicagc HL 60608.

REIKALINGI
SPINTELIŲ GAMINTOJAI

I Ir dažytojai (Cabinet Sprayers) 
Pageidaujamas patyrimas ir susikal 
bėjimas angliškai. _ , 

Kreipkitės asmeniškai.
SERVICE WOODWORKING 

8900 So. Harlem 
Bridgeview, Illinois

LATHE + MACHINIST
Small shop. Overtime. Benefits.

QUALITY TOOL
& MACHINE CO.

8065 South Chicago Ave. .

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARDA NOREKTENt

W08 Wert «9th St, ChJeago, HL 60629 • TeL Wa 5-27X7
DtfeUt vMlrlnkhnM r04« hr»Mu

MAISTAS Ii SUROTOS SANDtLIŲ.

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

ENERGY 
WISE *

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROurm GIFT PARCELS SIRVKa

IM1 W. Mfk St, Cklo*a, IIL <0629. — TeL WA MTO

Pavardė ir vardai ----------------------------------------------------—----------------------—

Adresas ------ — .............- -■ ----- ■ ■ ■ ------ ■■

*
Pavirti ir vardai - ______

,—■ ----- -------- ------------

t “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZ10NYTE,

PROGRAMOS VEDCJA
y/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106 J FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

TAISAU IR DAŽAU!
NAMUS 

irviskąname
Telef onuoti: 

523-9367 arba 737-0397
ALEKSAS

52-tt M. AMt'AUS VAlRUOTOJAr
Tiktai $91 pvwrwaul »utomoMIl« 

Liability apdraudimai ponslmntami 
Kreiptia ; ;

4645 SK ASHLAND AW 
52X775

A. T V ER A S
UUCX00ZIAI Ir

Pardavimas Ir Talaymaa 
■1646 WIJT 69ft FFRirr

TtMu RlR<*tie 7-1941

MATURE BABY SITTER | * 
Weekdays, our home, Beverly area # 
for 5 and 1^ vear old girls. • 

Call 238-9432 after 6:00 p.m~ j

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkp ir Darbininkių

DISHWASHER
O'HARE OFFICERS CLUB 

HIGGINS & MANNHEIM ROAD 
694-2946 or 398-0331

M. i IM K U $. 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICfi 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai

RENTING IN GENERAL 
N u o m o a

4 kambariu bute išnuomosiu 2 
kambarius su visais patogumais nm- 
tam žmogui. Brighton Parke, 47-ta 
gatvė.

376-8095.

Didžiausios kailiu 
Į pasirinkimas

pas vle^lzlaU

Chioa<o>

North Wtbuk

263-582*
(ptaiffo*) ir 
677-8489

Sfnntmiai į Lietuvi 
ir kitus kraštu?

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
Cffwflo, III. 60632. TeL YA 7-59W

BEST THINGS IN LIFE

1X1 Frank Zapollt n<n mtn

Į MAimiNH ČMC430 IU9X1m4<| B




