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ETERIO KALB
LONDON (AP), — .Ahgol b 

tautinio išlaisvinimo fronto ir 
Tautiilio susivienijimo organi
zacijos atstovas Londone pra
neša, kad Kubos penkių tuk-Į 
stančių karių masė, gerai gin
kluota Šarvuočiais, lėktuvais ir 
kitais ginklais, pradėjo didelį 
puolimą prieš Angol <s partiza
nus, kurie stengiasi išvaduoti 
kraštą iš komunistinės pries
paudos. Kubos karių ofenzyva 
prasidėjusi birželio 6 d. centri
nėje ir pietii Angolos provinci
jose. Tai, pasak pranešėjo, jau 
septintas toks Kubos karių puo
limas prieš tautinį partizanų 
frontą laike dvejų paskutinių 
nietų.

Spėjamą, kad Angoloje dabar 
yra koks 20,000 Kubos karei
vių, kuriuos apginkluoja Sovie
tų Sąjunga, o juos išlaiko An
golos marksistinė vyriausybė iš 
gautų už parduodamą vakarie
čiams žemės alyvą pinigų.

Kubos kariai f. Afrikos
-belaisve

' McGOVERN PRIEŠ 
BREZINSKĮ

WASHINGTON. — Į kairę 
gproka palinkęs sen. George 
McGovern, buvęs 1977 m. de
mokratų (prezid^tinis kandida 
tas, visokiais būdais rodo savo 
išmanymą, čia apsilankydamas 
Kuboje ir išgirdamas Kubos 
tvarką ir paties diktatoriaus 
Castro gerą taikos valią, čia už 
puldamas už geležinės uždan
gos žmias siunčiančią stotį, už
kliūdamas už jos pavadinimo, 
čia užstodamas Sovietų Sąjun
gą,- kad ji ginkluojasi ir stipri
nasi tik matydama pavojų iš 
Vakarų r t.t.

Dabargi McGovern pasijuto 
labai nelaimingas, kad negali 
prisikabinti prie prezidento .pa
tarėjo Zbignew Brzezinskio, ku ( 
ris būdamas Kinijoje pasakęs! 
antisovietinių pareiškimų. Sen. i 
McGovern, negalėdamas kitaip' 
prisikabinti, tad ir siūlo, kad 
Kongresas panaikintų preziden 
to patarėjo saugumo postą, ka

’ Keliose Mississippi upės pakraščiuose pavasarį gerokai pakyla vanduo. Atšilęs le
das ir lietus palvinio upės ir paupiuose gyvenančius žmones. Paveiksiu matome Ar
kansas valstijoje, Fordd City pakraščiuose apsemtas JAV kariuomenės palapines. Vė
jas, lietus ir vanduo privertė kareiviais ieškoti sausesnės viet as. Paveiksle matome ilgą 
palapinių eilę, iš kurių kareiviai buvo iškelti į aukštesnes vietas, o palapinės pradžiovi
namos ir sudėstytos į sandėlius.

JAV TEIKS PARAMĄ DABARTINEI 
SOMALIJOS VYRIAUSYBEI

mūs žinių agentūros UPI pra
nešimu, birželio 7 i pranešė, 
kad Pietų Afrikos gynybos ka
riai yra pagavę j naleisve 50 Ku
bos .kareivių. Jie yra sugauti 
bekariaunant sų juodųjų tero
ristais bei jų partizanais, at
vykstančiais iš Angolos, Mo- 
žitnbiįpie ar kitų gretimų Ro- 
dezijai valstybių < _

Bejaįs'viairkųblečiai fisfiįomi 
Pr^torijoje. Jie pasakoja apie 
Kubos karinę intervenciją bei 
jsivė&ną Afrikoje. Taipgi jie 
patvirtina, kad Kubos kariai 
treniravę , ir apginklavę Įsibro
vėlius f Zaire. Pasak belaisvių, 
Kuba yra nedidelis vos 9,6 mi
lijonų gyventojų kraštas, bet ji 
Afrikoje atlieka dvigubą dar
bą: platina Fidel Castro revo
liucinį gaisrą ir tuo pačiu laiku 
dirba nešvarų Rusijos pavestą 
darbą.

Prez. Carteris žurnalistams 
yra pasakęs: “Rusai ir kubie
čiai stropiai dalina ginklus kie
kvienai Afrikos grupei, kuri tik 
paklauso jų ir jiems padeda į- 
keJti koją ir įsitvirtinti. Sovie
tai uoliai ir su malonumu pasi
unčia Kubos kareivius, kur tik 
reikalinga pakariauti ir kubie
čiai paklauso neprieštarauda- 
mi .

kontroliuoti Kongresas.

SOVIETAI GIRIASI

MASKVA__ Kremlius giria
si, kad šių metų pirmame ket
virtyje gamyba Sovietų Sąjun
goje padidėjusi 5^5%. Tačiau, 
kaip Ų.S. News and World Re
port žurnalas rašo, darbo našu
mas sovietinėje imperijoje su
mažėjęs ’ 4,1%, todėl gamybos 
ir produktingurno balansas yra 
lygus nuliui. v -

žemės alyvos, anglių ir dujų 
produkcija taipgi mažėjanti, 
taipkad Kremlius gali susilauk 
ti energijos krizės.

Sovietu imperijoje 50 milijo
nų gyventojų turi gavę iš val
džios nedidelius sklypelius že
mės, kuriuose jie augina daržo
ves ar virstasjPlotu tie sklypinin 
kai teužima 3% visos Sovietų 
Sąjungos dirbamos žemės bet 
produktų jie užaugna 26% visos 
žemės ūkio gamybos. '

SENATORIUS PERCY
KALTINA

• EGIPTAS DUODA-ZAIREI RUSŲ 1 , 
GINKLUS

KTNSAŠA, Zaire — Pranė-

SAULĖS SPINDULI AI

St. Petersburg, Fla. *— Dau
gumas dermatologų metais iš 
metų perspėja, atostogaujan
čius, kad mažiau katintųsi sau“Šimai sako, kad Kubos kariai . RASTA BOMBA TRIE NACIŲ j S

rengiasi įsiversti i Zaire ir į 1 : toju nepaiso. Sveikatos, švieti-
kartą užimti visas yano kasyk-E- cfflCAGO, W. _ Trečiadie-' m o ir Gerovės (HEW) žinio- 
las, bet neatrodo, kad jie ™sis,njo tpava]-are prje nacių namo mis. vien. JAV-bėse kiekvienais 
tokio, žygio. Kubos karemaijprivažiavo mašina ir sustojo/metais nuo odos vėžio miršta 
gali būti labai drąsūs, bet Ząi-Jjoje įuvo netaisyta bomba. Ją apie 7,500 smonų.

Tą ligą iššaukia saulės spin
dulių ultravioletnė dalis (radia

rėje jau atsirado tūkstančiai|ra^o jr pranešė gatvėmis bėgio, 
m ar (jk iečių, kurie t jautieji vaikai. Kai policija pa-'
doti ne tik kulkosvaidžius, bet'.Įy^ apje pavojų, tai vie
ir ilgus peilius. tos gyventojams įsakė krausty- ^a)- spinduliai-yra nema-

Trumpi peiliai kubiečių ne- namų, kad sprogimo me- 
baido, bet ilgas peilis, jiems pa-į n,e^'as nenukentėtų,
vojingas. Be to, Egiptas ne tik* žmonės buvo išvaryti iš na- 
davė bet ir atvežė Į Zairę dido- mų„ 0 naciams padėta bombą 
ką kiekį sovietinių ginklų irjnuVežta į centrą ir išimti visi 
amunicijos. Egiptiečiams rusų]sprogdekliai ir užvesti laikro- 
ginklai nereikalingi. Jiems at- “ *
nkio. kad vietos kareiviai ga
lės juos panaudoti prieš Kubos 
karius, rusų siunčiamus Į Zai-

džiai. žmonės abai nepatenkin
ti, kad jiems reikėjo eiti į gat
ves iš savo namų 'dėl naciams 
padėtos bombos pavojaus.

| Be to, Zairėje buvo net ketu- 
*rias dienas sustojęs Kinijos už
sieniu ministeris Huang Hua. 
Jis labai domėjosi Zairės vario

— Prezidentas Sadatas, sakę 
dainas kalbą jauniems Egipto ka 
rininkams pabrėžė, kad pasi
ruoštų karui Egiptas nuo karo 
smarkiai nukentėjo, sako, bot 
kariai privalo būti pasiruošę ai 
mušti priešą jeigu jis bandytų 
veržtis j Egipto žemes.

WASHINGTON,—Sen. Percy j kasyklomis ir priežastimis, ku- 
kaltina darbo departamentą, 
kad jis neatlieka savo darbo ir 
kad jis nesiima priemonių už
kirsti gangsterių infiltracijai į 
darbininkų unijas.

Sen. .Percy sako, kad per 100 
Amerikos darbininkų unijų vai 
do mafijos, čkagoje beveik vi
sas unijas \ ——---------------
elementas, kurio ranka pasie-įj 
kia net užsieny veikiančias dar- - 
bininkų unijas.

rios verčia Angolos ginkluotus 
juodžius veržtis į Zairę. Jis pri
ėjo išvados, kad tai yra sovieti
nio kolonializmo reikalas. Ki
nijos vardu ministeris Hua pri
žadėjo teikti pagalbą Bairei.bct 
tiktai tutf atveju, jeigu Zairės 
gyventojai ginsis nuo užpuoli-

valdo kriminalinis! Wll- Jei«u >ie manytų pasiduo- 
- ’ ti, tai jokios • paramos iš Kini

jos nagaus.
i

7 KALENDORĖLIS
Biržęlio 9: Pelagija, Efrė

mas.. Virile, Gintas, Barvydas.
Saulė teka 5:16, leidžiasi

SauUta\ truputį filtesnia

SAULĖS ENERGIJOS
reikalu

CHICAGO. — Birželio 26 d. 
Illinojaus Technologijos Insti

tuto patalpose įvyks energijos 
departamento šaukiamas susi- 
rinkimas, kuriame galės daly
vauti kiekvienas ir kuriame bus 
aiškinama ir svarstoma saulės 
energijos klausimai bei jos pri- 
taflnnimas kasdieniniame gyve
nimą.

KYŠIAI TIMSTERIŲ Į
VADAMS P

Prekybos balansas

WASHINGTON. — JAV-bių 
užsienio prekybos balansas 
kiekvieną mėnesį nesuveda
mas bilijonais dolerių, nežiū
rint, kad Amerikos gaminių 
oardavimas į užsienį kiek pa
gerėjo. Jeigu prekybos nuos
tolis su užsieniu bus toks dide 
lis iki metų pabaigos, tai per 
ištisus 1978 metus prekių iš 
užsienio į Ameriką bus įvežta 
daugiau kaip už 37 bilijonus 
dolerių. Kitaip sakant, preky 
bos balansas bus suvestas su 
37 bil. dolerių nedatekliumi.

tomi ir besisaulėjant ręejunta- 
Tnt Negalima atspėti radiacijos 
besisaulėjant, bet rezultatai pa 
s?reiškia vėliau — odos nudegi
mu, žaizdų išbėrimu, per anks
tybu odos susenėjmu ir pagrei
tinta mirtimi. Odos vėžys atsi
randa tose vietose, kurių nie
kas neapsaugoja nuo radiacijos 
ant veido, galvo, sprando ir ran 
kų. Saulės spindulių radiacija 
labiausiai kenkia mėlynakiams, 
šviesiaplaukiams asmenims. UI 
travioktiniai saulės spinduliai 
didesniu mastu pasiekia žemės 
atmosferą tarp 10 vai. ryto ir 2 
vai. popiet. - y

Nacionalinis Vėžio Institutas 
ištyrė, kad baltaodžiai daugiau 
apserga odos vėžiu, negu juo^ 
džiai: is kiekvienų 100,000 bal
tųjų gyventojų odos vėžiu ap- 
serga 4.5 asmenys, o juodžių 
tik 0.8. 4

am-CHICAGO. — 64 metų 
žiaus valstybės liudininkas tei
sme paliudijo, kad jis davęs 
timsterių vadams kyšį 200,000 
dolerių sumoje, kad gavus 1.3 
mil. dol. paskolą iš timsterių 
fondo.

ŽEMĖS APLINK SAULĘ 
SKRENDA ŠOKINĖDAMA

mės Fizikos Instituto Lening
rade mokslininkai per eilę me
tu specialiais seismografais nu
statė, kad mūsų žemė savo or
bitoj aplink saulę skrenda Vsa- 
tos erdves šokinėdama, pana
šiai kaip meškerės plūdė van
dens paviršiuje vėjuotą dieną. 
Tų mdkslimnkų spėliojimu, to- 
kio šoknėjnno rezultate išsiver 
tia vulkanai ir staigūs vėjų,po

Gere ja plieno biznis

Amerikos gamybos plieno pa 
reikalavimas didėja. Manoma, 
kad šiais 1978 m. plieno bus 
suvartota nemažiau 100 mili
jonų tonų. Praeitais metais 
plieno buvo suvartota tik 91 
mil. tonų.

Prieažstis yra ta. kad nukri
tus dolerio vertei ir tuo pačiu 
pabrangus Japonijos valiutai. 
Japonijos plienas Amerikos 
rinkoje pasidaro žymįai bran
gesnis ir todėl fabrikantai bei 
statybininkai pradėjo ąi^varto- 
<i. daagiau . plieno.’

prezidentas Carteris įspėjo jūreivius apie 
galima susikirtima su sovietu valdžia

MASKVA, Rusija. — Sovietų valdžios sluoksnius labiau nu
stebiną prezidento Jimmy Carterio kalba, pasakyta Anapolio 
laivyno mokyklą baigiantiems jauniems jūreiviams. Prezidentas 
pareiškė, kad JAV nori bendradarbiauti su Sovietų Sąjungą, bet 
jeigu sovietų vyrausybe nenori bendradarbiauti, tai teks eiti 
pre akistatos.

Oficiali sovietų žinių agentū
ra tvirtina, kad sovietų vyriau
sybės žmonės stebisi tokiais A- 
merikos prezidento pareiški
mais. Tass tvirtina, kad prezi
dentas Carteris visai nekreipia 
joko dėmesio į Jungtinių Tautų 
pasakytą sovietų valdžios ats
tovo kalbą, kurioje siūloma 
siekti taikos ir nusiginklavimo 
Jiems labai nepatiko prezidento 
Carterio tvirtinimas, kad Sovie
tų Sąjunga turi bendradarbiau
ti arba pasirinkti akistatą. Pre
zidentas Carteris esą gerai in
formuotas; kad sovietų valdžia 
norinti glaudžiai bendradarbiau 
ti ekonominėje srityje. . .
* ANAPGDS^Md.'— Prezaten 
tas Carteris trečiadienio vaka? 
re pasakė kalbą lavyno mokyk
lą baigusiems jauniems karininj Anglijoje, Olandijoje 
kams ir besidžiaugiantiems sa-1 kietiioie vienu Kak™

surašytos visos infor- 
apie tos kapsulės nėšio- 
savininką, nelaimės at-.

lį MILIJONŲ ŽMONIŲ 
NEŠIOJA SOS KAPSULĘ 

FRANKFURT,' Vakarų Vo
kietija. — Dpa žinių agentūros 
pranešimu, jau 13 milijonų žmo 
nių pasaulyje, iš jų 6 milijonai 
V. Vokietijoje, nešiojasi ant 
kaklo užsikabinę arba kaip laik 
rodeli ant rankos užsimovę 
“kvoterio” didumo medalioife- 
lius, kurie nėra jokie papuoša
lai, bet yra SOS kapsulės, tai 
yra miniatiūrinės knygelytės, 
kuriose 
macijos 
įoją — 
vejiu
-y Tarptautinės pagalbos orga
nizacijos, kaip Raudonojo Kry
žiaus draugijos Skandinavijoj,

• ir V. Vo
kams ir besidžiaugiantiems sa-1 kietijoje vienu balsu pripažįsta, 
vo diplomais.

Prezdentas priminė j ūreiviams 
ir mokytojams, kad savo laku 
jis pats baigė šią mokyklą 
ir buvo paskutinėje jūreivių ei
lėje, o šiandien jam tenka kal
bėti jūreiviams apie tarptauti
nę įtampą.

Jis kalbos pradžioje priminė, 
kad JAV norinčios taikiai sugy
venti su visomis tautomis, įskai 
tant ir Sovietų Sąjungą, bet pa
sirodė, kad Kremliaus valdovai 
nenori bendradarbiauti jie sten 
giasi vėl paversti kolonijomis iš 
kolonialinio režimo išsigelbėju
sias tautas.

Sovietų valdžia, laužydama 
tarptautinius susitarimus, pri
metė Angolai komunistinę sis
temą, kurios krašto gyventojai 
nenori. iPačiais naujausiais gin- 
klaisKubo kareiviai ir rusai da
bar bando primest* Etiopijai ir 
Somali jai sovietinę santvarką, 
kuri gyventojų nemėgiama.

Prezidentas Carteris pareiškė,! pasėdėti 
kad sovietų valdžia privalės lai
kytis tarptautinių susitarimų 
ir nenaudoti jėgos silpnoms tau 
toms pavergti.

WASHINGTON. D.C. — Vali 
stybės Departamentas paskel-j 
bė, kad JAV teiks paramą So
mali jai, nežiūrint į protestus, 
dėl kovų pačioje Ogdeno dyku
moje. Didelė Ogdeno dalis nuo 
šimtmečių yra apgyvendinta so 
maliecių. Jie v 
kalbą ir prisilaiko šios tautos 
papročių.

Etiopijos valdžia skundžasi 
kad kovų metu jau gyvybės ne
teko Rūkstantis karių, bandžiu
sių nuginkluoti kalnuose gyve
nančią somalių tautą, bet jiems 
nepavyksta. Daugiausia gyvy
bės neteko Kubos kariai, pasišo 
kę padėti diktatoriui pavergti 
yįsą SomaKją.

Raudonosios jūros £akraMyje|maliečai pastoja jierhs kelią.

i A r r

kad SOS kapsulės šiais laikais 
yra geriausias išradimas žmoni
jai, nelaimės atveju, kur reika
linga skubi pagalba. Toje į me
dalioną panašioje kapsulėje yra 
miniaiūrinis “pasportas”, ku
riame šešiomis kalbomis sura
šytos svarbiausios informacijos 
apie tos kapsulės nešiotoją — 
jo vardas, pavardė, adresas, jo 
kraujo grupė, ar turi kokią kro 
nišką ligą, alergiją, skiepijimus, 
ar kokius gydytojo prirašytus 
vaistus vartoja. Visa tai žymiai 
.pagreitina pagalbos teikimą, kai 
nereikia gaišti laiko toms rifbf- 
macijoms rinkti ir daktarai ga
li tuojau po nelaimės teikti rei
kalingą pagalbą.

Tuo būdu daugiau gyvybių iš 
gelbstima.

AIšKUS HELSINKIO AKTO 
LAUŽYMAS

BERLYNAS. — Rytų Berlyno 
teismas nuteisė dvylikai metų 

komunistų kalėjime 
vieną Vakaru Vokietijos vokie
tuką, 
liuoti

kad jis norėjęs iššmuge- 
iš rytų zonos Į vakarus
JUODŲJŲ VADŲ
SUSIRINKIMAS

Xikos juodųjų vadų susi-A
rinkime, kuriame dalyvavo ir 
JAV ambasadorius prie J. Tau
tų. priėmė nutarimą, kad Sovie 
tų ir Kubos karių buvimas Af-

vartoja Somaliu! nk°Je nėra Pavojingas š| rer
kalą reikia spręsti palikit pa- 
tems afrikiečiams.

sudaryta Somalijos valsstybė, 
kur nieko bendro neturi su Oga 
dene prieš Kubos karius ir dik
tatorių Mangistu vedamą at
kaklią kovą. Kubos kariai, nau
dodami tankus, tikėjosi paverg 
Ii visa Ogadeną, bet į kalnus jie 
nepajėgia įkopti. Ogądeno so



Senoviška sekmadienio sueiga, kol dar neouvo Alvudo, nė Lietuvio Sodybos . . .

mus. šeimininkė paprašė gydy-'paniekinti, o tuszczių zaunų 
toją prie valgiai* apkrauto ata-j klausytį 
io papiauslyti keptą viščiuką

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTU
iv pcipmuaijU vpuf linuką. (Pamoklslai Lszmtoties ir
Bet vos jii ėmėsi darbo, viščiu-!Teisybės, 1906 m- Mia laida). Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talala*

(Tęsinys)kas nusprūdo nuo stalo, tiesiai I 
ant ponius kelių ... J

— O tai tau, daktare, — su-j 
burbėjo ponia. — nežinau, ar aš 
patikėčiau, ar ne, tamstai ope
raciją.

— Jūs, ponia, esate rie viš
čiukas, o višta.

Sutuoktuvės

— Tėvelį kodėl jaunikis ir 
nuotaka, eidami tuoktis, laiko 
vienas kitą už rankų?

— Tokie papročiai, sūneli. 
Boksininkai prieš kovą irgi pa

Nori, kad nerupių

— AŠ noriu pranešti, kad ma
no žmona* vėl pasišalino iš na 
mų, — sakė vyras, įėjęs į gaiš 
rininkų stotį.
— Ar tu pak sukvailėjai, ar
tokių ieškai? čia yra gaisrinin Tribunolą gali būti apskųstas SSSR Aukščiausiojo Tei 
kų stotis. Su šitokiais skundais 
tu turi eiti į policiją, — aiški
no jam ^gaisrininkų vyresnysis, 
vyras jam atsakė:
— Praeitą kartą, kai žmona bu

pabėgusi, aš nuėjau pra
nešti į policiją ir jie ją rado, 
todėl dabar atėjau pas jus...

Jaunamartė ir dekoratorius

Jauna pora dekoravo savo 
namus. Rytą jaunoji pastebė
jo, kad miegamajame ant sie
nos yra jos vyro pirštų ants- 
pauda.Ji, apsirengusi nakti
niais drabužiais, išėjo į kari 
dorių ir sakė apačioje dirban
čiam dažytojui:
— Aš norėčiau, kad tu atei
tum į miegamąjį, kad galėčiau 
tau parodytį kur.mano vyras 
vakar vakare įkišo savo ran
ką.

Senyvas dažytojas jai man 
dagiai atsakė:
— Popįa, aš esu labai paten
kintas jūsų pasiūlymu, bet jau 
esu persenas. Geriau man duo 
kite puęduką kavos...

LIETUVIŲ ARCHYVAS

Bolševizmo metai x
Sprendimas kasacine tvarka per XI Armijos Karinį

mo Karinei Kolegijai 72 valandų laikotarpyje nuo to mo
mento kai* nuteistajam įteiktas sprendimo nuorašas.

Originalas su reikiamais parašais.

Nuorašas tikras:
XI-sios Armijos Karo Tribunolo Teismo sekretarius 

karo juristas S‘zov.Atspausta 27 egz., ir išsiųsti pagal 
sąrašą, pridėtą prie originalo.

. k. p.
(XI-sios Armijos Karo Tribunolo antspaudas).
Nuteistieji padavė kasacinius skundus SSSR Aukš

čiausiojo Teismo Karinei Kolegijai, kuri 1941 m. balan
džio 18 dienos pasėdyje, susidedančiame iš- p‘rmin>nkau 
jančio armijos karo juristo Ulricho ir narių: divizijos 
karo juristo Kandybino ir 1. rango karo juristo Buka no 
vo juos išsvarstė, ir, išklausius drg. Bukanovo praneši
mo ir Vyriausiojo Karo Prokuroro padėjėjo Machrovo, 
išvados, kurioje siūlė Jodžio atžvilgiu sprendimą pakeis
ti, o kitų palikti galioje, nutarė, kad parengtinio įr teis
minio tardymo duomenimis Sirtauto, Kaunecko, Sinke
vičiaus, Jodžio, Jociaus, Pupelio, živatkausko, Ginčo Jo
no, Ginčo Aleksandro, Baltrūno Vytauto, Baltrūno Bro
niaus ir Vigelsko nusikaltimai įrodyti. Baudžiamoji prie 
monė parinkta pagal padarytų nusikaltimų sunkumą. Tuo 
remiantis sprendimą palikti galioje,, o kasacinius skun
dus, kuriuose prašoma sumažinti bausmę, nepatenkinti.

Mirti nuteistieji Sirtautas Jurgis ir Kaunėckąs Kle- 
ofas SSSR Aukščiausiosios Tarybos pmidiumui pada
vė malonės prašymus, kurie 1941 metais gegužės 17 die
nos posėdyje buvo atmesti, (SSSR Aukščiausiosioš Tary 
bos prezidiumo protokolas Nr. 9 (lOOOss).

*

Szarka ir Lapą
... Szarka girdėjo, kad yra teiki 
žmonės, kurie daugel labai gra
žių daiktų iszmokinti gali. Pra
dėjo mislyti ir rado ji pati sa
vo galvoje daugel kvailos isr- 
zminties, ir tą margą tavorą no
rėjo kitiems brangei parduoti. 
Pasakojo per dienų dienas ant 
szakos sėdėdamaTpaihbksIus sa
vo, tik bėda, kad niekas jų ne
norėjo klausytu'"

Reikia pasakyti teisybę, kad 
kiaūlei ir senai’ kum e Jai ne 
daugel rupi apie'tai, ar kas is- 
zmintingai ar kvailai szneka. 
Kas kita su lapute: ji vieną sy- 

~ . v - - F- kį iszgirdnsi szarka labai szne-
ėll^ių greičriu nuvežė M ir laikant, prisiartino prie jos ir teip 

'"i&V i Monte Karlas. Tenai jisipra-J jai pasak: pone szarka, pasaky- 
-.-’lo kie maa> tamista per dienų 

Jurižas šmotelis. > dienas teip patrbszkus pasako-

idėjų. Tai buvo antroji ilg'| gy-

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYClOSį1'™^, Kkis „d0 
.belaukiantį juošą lafetą ir ta
me lafete buvo sostas ir mėrgė 
su sultimis. Kai jis sėdosi šalia 
mergės, lafetas pajudėjo W'^a-

Dėsto RIMAS NERIMĄ VIčIUS

SUSPROGUSI 
HEROJAUS VAIZDUOTE

Pagal “Strip t y zo” metrikus, 
dar tik vakar jisai buvo dievo
tas žmogus ir kalbėjo aistringas 
maldas Dievrui is švenčiausiai 
Panelei, o kai išaušo rytojus, 
jis pasidarė bedieviu. Rytojaus 
dieną maldas kalbėjo ne Die
vui, ne Marijai, bet paukščiui, 
auksinei žuvelei ir laumei. Pats 
autorius nežino, kodėl taip atsi
tiko, bet ponas Šilbajoris, žino: 
herojaus vazduotė sprogo. 
Sprogimo būta tokio smarkaus, 
kad jis net vakarykščią giesmę 
pragydo tais pat žodžiais. Es
tetinė struktūra tik ponui Silba^JX^ 
jariui prisisapnavo. Joki as 
struktūros “Strip tyzo” autorius 
nesukūrė.

Dabar lėkis, atsisakęs Dievo, 
kitaip pradėjo melstis. Štai jo 
maldos ištraukėlės:

“Sveikas sfebuldingasai pau
kšti. Neveltui praėjo gyveni
mas gaisrų dūmuose ir žaizdų 
kančiose. Išsipainiok, ištrauk 
kojas iš kilpų, pagavusių tave, 
išskleisk savo uodegą, vaivoryk
štė Hepsmiojančia visomis spal
vomis, kurių'nėra daugiau nie
kur tokių grynų visoje žemėje.

• Išskleisk sparnus ir uodegą; 
paukšti.

-Paliko, pasilikt senai jau 
atsiliko, liko už nugaros, vagos 
gale, kur dvieju upių vandenys 
rėmiai susilieja, langas iš dvie
jų keturkampių, dvigubas sti
klas, kurį atplėšęs saulę ir orą 
kambarin Įleidau ir spindulius 
blyškius; kurių dar nėra” ...

“Liko tenai už nugaros, už

lango, vagos gale . . . 
dis, medžiai, gluosnis svyruo-; 
klis, į šalis besiblaškantis, prieš, 
vėją šakas keliantis, kaip aš, 
mėlynas, šalnos spalva nusida
žęs, kaip aš.

Atskrisk, paukšti, pasirodyk!
Visus medžius išlaipiojau, vi

sas paūksmes išlandžiojau, ša
kos peiliais ir durklais drabu
žius mano ir kūną sukapojo, 
mėlynomis žaisdomis išmargi
no, visus pakelio lizdus išnar
šiau ir išdraskiau, tavės beieš
kodamas.”

“Sveiks Paukšti! Nebijok 
manės, z nieko pikto nedarysiu 
tau .. r
... čia -tik y£a. maldos Ištraukė
lės. Visa malda užima vienuoli
ka knygos puslapių.

Dievuį šiąje “maldoje” nei 
gero žodžiu nebėra. Net jo var
dą rašo su mažąja “d”. Pauk
štis, šioje “maldoje”, pakeičia 
Dievą.

Jei tasai paukštis atskris, pa
sirodys, uodegą išskleis, tada ir 
aukso žuvelė atplauks ir žmo
gaus kalba prakalbės. O jei pau
kštis neatskris, uodegos neiš- 
skleis^ tai jis, herojus, čia pat 
stistnuksr paskutinį atodūsį iš
leis ir vilkai, ir laukiniai šunes 
jo vidurius ištampys.

Talkia “gražią” struktūrą šio
je vietoje autorius sukuria.

Tačiau dar esą viena pagalba 
— laumė. Jei jį toji lietuvių 
deivės kopija, laiku ateis ir sa
vo minkšta rankele herojų pa
glostys, tada jis dar gyvens. Ir 
laumė atėjo ir paglostė r. .

Baigęs “maldas” hero, as iš
sižadėjo mėlynosios sparvos ir

dėjo trečią giesrtię.

VADAI B&^ARMIJOS

“Tėviškės žiburių” 21.
Stasys Barzdukąs straipsnyje

nr.

įi?— Asz pasakoju teisybę apie 
daugelį daiktų, ko* nė vienas nei- 
szmano, atsakė szarka. — Hm, 
ašz norėcziau taihistos paklau-

•Į dialogą Įsijungiant” apie pašyti, papasakok man kokią
šaulio Lietuvių Jaunimu Sąjun-i 
gą taip rašo:

— Tačiau bėda yra ta, kadį 
Sąjunga, įsisteigusi 1972 m., lig 
šiol tvirtai neatsistiįa ant ko
jų. Ji turi gerų vadų, bet neturi 
narių ypač JAV-se ir-Kanadoj, 
kur stipriai veikia’udecdo^nės 
ateitininkų bei skautų organiza
cijos. O be organizacinio užriti- 
gario nė vadų pastangos negali 
būti efektyvios. Taigi iš esmes 
peržiūrėtina PLJS organizacinė 
santvarka. Ar nereikėtų jos grį
sti dviem pagrindais: ten, kur 
veikia jaunimo organizacijos, 
jų federacijos pagrindu, ten, 
kur jaunimo organizacijų nėra, 
individualaus priklausymo pa
grindu? • 5^ '

Prieš koletą metų šį klausi
mą sprendė frpųtininkai savo 
studijų ir poilsio-atovykjdje. Iš
sprendė frontiųjnkiškai: reikia 
elito arba vadų? skitus, žinoma, 
paliekant klusnia'mase arbą pa? 
trankoms mėsa- Dabar Barzdtf- 
kui tenka* tokių ieškoti idealogi- 
nėse organizacijose.

S. Pašilytė.

Viščiuko operacija

Garsus chirurgas buvo 
kviestas pietų į turtuolio

pa- 
na-

Klasiškas piknikas: gira arba vaisių sujtyt &d šviežiais, nuo medžio krintančiais 
• vįfFįf&r . v . 4 ■ - - - - _ . ■ -

ners teisybą. Ą'
< z '‘JTi «■* ”

Szarko tai gridėdama vęik- 
szciojo ant szakos ir savo sna
pą apszluąstė kaip galvoczius 
be reikalo krankszciodamas į 
'brange skepetaitę, taiso savo 
plaukus ant galvos, sėda ir da
bar kalba: tu iszmintinga lapu
te ! tau rodosį kad tu viską su

pranti ir žinai, 6 asžJtau pasaky
siu — tu dar daugel n ėžihai; 
tu tikrai to nežinai tu myslyjį 
kad tu turi tiktai ketures kojas, 
o tai ne, asz tau .-pasakysiu: tu 
turi penkias kojas. — Na kaip 
tai gali būti? paklausė lapė^ — 
Na tiktai paklausykie, tamista, 
ir supraskie: kada tamista gu
li, tai javo kojos tada nekruta^ 
ar teisybę kalbu tau? klausė 
szarka. — Teisybe yra, atsakė 
lapė: kada asz guliu tada mano 
kojalės nekruta, r— O kada ta
mista eini, tada tavo kc(jos kru
ta, ar teįsybę kalbu? paklausė 
szarka. — Teisybė yra: kada 
asz einu, tada mano kojos kru
ta, atsakė lapė. —- Nugi, ar ta
mista pasergėjai, ar patemyjai 
Szitai: kada tamista guli, tada 
tamistos vuodcga nekruta, o 
kad eini, tada krbta; o ką, ar 
neteisybę kalbu ? paklausė szar
ka. Teisybė ir tai yra. atsakė 
lape. — Dabar pati matai, kad 
vuodega tamistos yra penkta 
koja.

I

MogaryČics

*-*

— Cary North Carolina, gy
ventojai turėjo progos įsitikinti, 1 
kad neutrono bomba yra daug 
patogesnė už paprastus .ginklus, 
žinomus conventional vardu. 
To miestelio gyventojas Mr, 
Gary Sowers, turėdamas prieš- 
divorsinę konferenciją su savo 
žmona, detonavo paprastus 
sprogmenis, kurios turėjo pri-r 
tvirtinęs prie savo juosmens. 
Jis ir žmona žuvo, padaryda
mi daug nuostolio gerai apmo-' i 
kamo advokato raštinei, kurio
je buvo vertingų senienų,

— Mr. Lowell Darling kandi
datuoja j Kalifornijos guber
natorius demokratų tikėtu. Sa
vo rinkiminėje platformoje jis 
žada paleisti iš zoologijas sodų 
visus gyvius- į jų natūralias sa

lia, ha. tamistžii rodos?, kad. lygas bei aprinką, o jų vietoje 
jau viską iszmanai, bet dar tolį 
iki galo. Isz to iszeina, kad žmo
nės biėdųam katinėliui vu<xle- 
gą nukirtę, padaro negalimu 
tam nabagėliui priszokti prie 
laszinių. O dar kad žmonės ka
tino uodegą ikarbuotų ir kaip 
szunelio augszlyn pariestu, tai 
katinėlis nė peiiukęs negalėtu 
pavytį Teip yra. tamistai vuo
dcga yra labai reikalinga, tami
stos vuodega yra penktoji koja, 
tarė szarka. • t-

Ką szarka ZatMųgb^japė tini 
netikėjo, vienok sena kumelė, 
rticitėlis, avis, xdszla ir daugeis 
Kiltų tikrai tiki. la
pės yra jos penktą M j

Kaip szarka, feįp daiigefis 
žmonių pasakoja pitniszkę (u- 
szczius daiktus, kurie iiiekarė 
reikalingi ne yra. trip bepa
sakodami mehTnja fter akis sw- 
painioję prastą proU žmogaus: 
o tas tiki ir
burtuš ’džrrb? Iwifr * ko&rarn 
giri ręikia svarstyti visokią kai-

. Nuorašas-.
Visai slaptai,' Egz. N r, 1 

SPRENDIMAS NR. 0027
Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjungos vardu 

’''' 1941 iMų
XI Armijos Karinis Tribunolas savo patalpose, Stisi 

dedąs iš pirmininkaujančio 2. rango karo juristo Bezgi- 
no ir narių: 2. rango intendanto Bulkino .ir kapitono 
Vdovcenko, sekretoriaujant Ereminui, uždarame teis
mo posėdyje išnagrinėjo bylą NE 0065—

1' Sušūisko Antano, Antano sūnaus, gimusio 1911 
metais Pabaržių kaime, Pasvalio valsčiaus, Biržų apskri
ties. LTSR, socialine kinlme valstiečio, lietuvio, SSSR pi- 

i^liečio, turinčio vidurinįjį išsilavinimą, ncvedusk), neteis
to, nepartinio, 1927T928 metais buv. “Šaulrų" organiza
cijoje, Lietuvos kariuomenėje tarnavo nuo 1931 in, būrio 
vado pareigose (v dolžnosti kamandira vzvoda), Raudo
nojoje Armijoje ligi 1941 metų Vasario mėnesio leitenan
tu (v zvanii leitenantą),— *
padariusio nusikaltimą, numatytą RTŠFR BK lfH58ib, 
58'11 ir 58-13 str. str.;

2. Andriušio Broniaus,- Juozo sūnaus, gimusio 1909 
metais Sarakių kaime, Marijampolės apskrities. LTSR, 
socialine kilme valstiečio, lietuvio, SSSR piliečio, turinčio 
vidurinįjį išsilavinimą, nevedusio, nepartinio, 1925-1926 
metais buvusio “šaulių” organizacijoje, tarnavusio bu
vusioje Lietuvos kariuomenėje nuo 1930 metų >r Raudo
nojoje Armijoje ligi 1940 metų gruodžio 23 dienos Mr>o 
vado pareigose,—
padariusio nusikaltimą, numatytą. RTFSR 19-58-a str.

Parengtinio ir teisminio tardymo duomenimis nus
tatė: • 1 1 '

Andriušis, 1940 metais gruodžio mėnesį, paleistas «š 
DVRA‘) į'atsargą ir, būdamas nepatenkintas sovietine 
valdžia, susitarė su paleistu į atsargą kapitonu Gasėnu 
bėgti j SSSR kaimyninę valstybę, dėl to išdirba planą ir 
apsvarstė su kitais ' . '. ■ ,. '

pastatyti žmones. Neturėdamas 
pasisekimo, jis savo platformą 
sumodernino, žadėdamas tani 
tiksuli naudoti lik kalinius ir 
bedarbius, nes jie “išmoksta 
triksus daug greičiau už lauki
nius gyvulius”,

— Aštuoniolikmetė Wiscon
sin universiteto studentė, kurioj 
motina yra tos valstijos civii 
Liberties unijos vykdomoji di
rektorė, panorėjo būti Playboy 
kiškučiu, bet nebuvo priimta. 
Dabar, tą žiaurią ir mergaites 
išnaudojančią poziciją teismo 
keliu norima panaikinti.

— Oklahomos seimeli* atme- ..... . A .
£ reprezenfantės Cletos Dea-|uzsleni Pabe&imo Plan3 ,r Pasėjo revolve^ pastarais 

ttherage įnešta įstatymo projek-
kad vyrai, užangažuodami 

moterį seksui, gautu iš jos ra
štišką sutikimą. Be to, jis turi 
ją jiainformouti. kad to dalyky 
pasėkoje ji galitapti nėščia ir 
kad nėštumas sukeha įvairias 
sveikatos problemas. Seimelis 
balsų dauguma projektą atmo

*) Darbininkų Valstiečių Raudonoji Armijai 
asmenimis pabėgimo planą. 1941 metais sausio 18 dieną 
atvyko į Kauną, susitiko su Babicku, papasąkojo jam į

revolverio Andriuliui nedavė, bet apie pabėgimo planą 
patarė pasikalbėti su Sušinsku. Tos pat dienos vakare 
viename Kauno restorane Andriušis sut'ko Sušinską, ku
riam pasakojo apie savo ketinimą pere'ti valstybės sieną.

(Bus daugiau)

VISI BIZNIERIAI
GARSINKIl'ĖS NAUJIENOSE

_ _______ . K t - .»
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„ Paslaptinga sala ir paslaptingi žmonės

mosi vietas.
Tos vasarvietės niekad tuš

čios nestovi. Jose vasaros dienas 
laidžia geriausios Buenos Aires 
artistės, dainininkai, šokėjos, 
muzikai. Kai atsiranda noras, 

vasarvietėse, 
graž.ai

jau kad keiaiviai kažką burbė
jo, bet.man miegas buvo saldes- , 
n is, negu nepažįtanių žmonių 
šnekoš. Be to,- žodi kitą supra
tau. bet daugumos nesupratau, 
tai ir vėl snuduriavau.

Kai pasiekėm Rapa Niuji sa
lą, kurią Europa ir Amerika va
dina Velykų saia, tai patarnau
toja mane lengxai pajudino ir 
pasakė, kad mes jau pradėjome 
leistis, atskridome į Velykų sa-

Prieš skrisdamas į Velykų sa- rengtos, švarkp, gerai aptar
iąs, sustojau kelioms dienoms i nautos. Turi savo barus, o ke- 
Argentin de. Ten aš buvau bu- Jios turi savo privačias rnau<iy- 
vęs keliolika kartų, bet tie ma- 

*no draugai argentiniečiai visuo
met mane labai šiltai priima, 

^skaniai vaišina ir girdo pačiais 
geriausiais gėrimais. Mane šil
dai priima ne iik vyrai, bet ir
.inotervs. Jos man pasakoja, tai j <s ir 
:kaip gera gyventi Argentinoje, j įsismaginusios, 
\kaip ten viskas tvarkingai ve- ’ nuo ja. šeiuiininkai i‘~* 
♦dama, ir kaip lengvai apdaires-J kad gali pavaišinti tiek daug j 
nis, pasista tęs vieną dirbtuvė-!vairių žmonių. 
Ję, tuojau prade<la statyti antrą, 
trečią ir toliau.

Dauguma Argentinos lietuvių 
.pralobo dirbtuvėmis. Jie daž
niausiai gamino ir tebegamina 
įvairiausius sraigtus, muterkes, 
•juos šlifuoja, pakuoja ir parda
vinėja. Jie turi geras mašinas, 
pi Ąa jas valdyti, palaiko diblu-

t,ul,,di[|y jaj padėkojau, nes norėjau 
Į pamatyti, kaip tas nedidelis taš- 

(Iziaugias/jk^ atrodo iš vhšaus. Lėktuvas 
‘ “ k leidosį ir suk <si aplinkui. Vien i 

salos pusė bangų buvo plaka- 
Aiškiai mačiau didelį ak-

A’ėje švara ir tvarką. Argentinos gulti- Anksčiau (o nebuvo. Kai
pietuvių dirbtuvėse švariau, ne- 
|gu Chicagos' lietuvių gyvena- 
Jmouse namuose. Man tvirtino 
\yrai ir moterys, kad gera šva- 
Jra dirbtuvėje pegamina gerą 
Sriubą.
,*• Tie Argentinos lietuviai fa- 

’įbrikantai labai gražiai gyvena. 
Jie turi biznius pačiame Buenos 
.'Aires mieste, o savo vasarvie
tes Mar de Plata ar kitose vie
tose. Yra tokiu tautiečiu, kurie 

jturi po kelias vasarvietes. Veik 
^visos apgyventos, puikiai

M. Šileikis Potvynio madona

BIRŽELINIAI MINĖJIMAI MARQUETTE 
ž PARKE

Sekniaiiirni. birželio 11 dieną:
10 vul. 15 m in rytą vėliavų kėlimas parapijos aikštėje.
10 vai. 30 min. pamaldos šv. Margelės Gimimo šventovėje.
11 vai. 15 min. atidaroma genocido paroda parapijos sporto 

salėje. Paroda truks ir ateinančią savaitę vakarais nuo 0-9 vai. 
vakaro. Visi kviečiami atsilankyti ir atsivesti miivrikiičius pa
žįstami^.

Paroda uždar ini a penktadieni 9 vai. vakare. 
LB (R) MARQU171TE PARKO APYL V-BA

jausi ginklai sustiprins palesti
niečiu karini pajėgumą.

neatidėliotinos užsienio pagal
bos. Tai didelio masto bėda. Di
desnė, kaip Eritrėjos partizanu 
puolimai.

Visa tai labai gerai bet visa ’na
tai žmogų Išvargina. Paskuti- mens krantą, į kuri nuolat lūžo 
nėję kelionėje aš pamačiau, kad/r putojo bangos. Ino tarpu ki- 
aš jau ne tas. Dar galiu išgerti! ta salos pusė buvo labai rami, 
ir padainuoti, galiu ir pašokti,! Nes.matė joki g bangos ir van- 
lx?t jau ne tie laikai. Ateina lai-j duo nesidaužė į krantus, 
kotarpis, kad pradedi žiūrėti! man įdomiausia, šalia sa- 
vietos, kur galėčiau remiai pri-^os inačiair du akmeninius sar

gybinius, iškišusius galvą iš 
- vandens, Man atrodė, kad vie
nas turėjo užsikabinęs šautu-* 
vą ir Pirmojo Pasaulinio karo 
rusišką durtuvą, o kitas atr< dė 
storesnis, apsisupęs karišku ši- 
neliu ir pritūpęs. Jiedu stovėjo 
rytiniame salos kampe ir sekė 
kiekvie ną, kuris prie salos ban
dė artėti.

Sala yra 11 mylių ilgi i ir 11 
milių pločio.
lėktuvui labai lengva kelis kar
tus aplinkui salą apsukti, kad- 
jis galėtų nutūpti. Kai lėktuvas 
nusileido žemiau, tai pastebėjo
me, kad sala yra anaši į vande- 

i nyje plūduriuojančią skraidan
čią žuvį. Ji plaukė į šiaurės va- 

! karus. Vienas josios sparnas 
plūduriavo šiaurės pusėje, an-

saulės patekėjimu baigdavosi 
viena diena, tai saulės pakilimas 
iau pastatydavo žiu <;ų į kitą 
diena.

Argentinos lietuvių pavaišin
tas penkias dienas ir keturias 
naktis, išskridau Į Velykų salas. 
Lėktuvas lengvai perlipo Andų 
kalnus, kiek atsikvėpė, pasiė
mė daugiau kuro ir pakilo 2,000 
mylių kelionėn. Prisipažinsiu, 
kad vos spėjau įlipti į lėktuvą ir 
’aimingai pakilti, susiradau prie 
lango vietą ir prisnūdau. Girdė-
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tesis sparnas apė.nė vakar, j 
pietinę salos dalp o uodega ty-J 
vuliavo pietų rytbinėje pusėje. 
Lūktuvas sukosi, sukosi ir pra-i 
dėjo stabdyti savo greitį, kad 
bereikalingai dar kartą neapsi
suktų apie visą salą. Kai nulei
do sparnų kraštus, tai radėjo 
dar smarkiau kristi. Aš tiktai 
bijcįau, kad nosies neįkištų

vandenį, bet, pasirodo, kad ma
no baimė buvo be pagrindo. Jei
gu taip būtų ir atsitikę, tai 
nosies giliai įkišti negalėjo, nes 
vanduo buvo negilus.

Lėktuvas nusileido visai van
dens pakraštyje. Pradžioje aš 
bijojau, kad jis, įsibėgęs, nenu

siristų toliau, negu jam reikė
jo, bet lakūnas mokėjo lėktu
vą gerai valdyti ir sustabdė, ti nenorėjau, nei eiti paslaptin- 
Man atrodė, kad jis beraikalin- gos salos apžiūrėti neturėjau 
gai jį sustabdė. Jis pirma turė-j noro. Mane apėmė toks miegas, 
jot pririedėti prie aerodromo, ojkad aš visas keturias dienas 

(vėliau jau manievruoti, kaip pramiegojau. Niekad savo gy- 
keleivius išleisti. Bet ir čia aš

dieną nenorėjau keltis. Gal di
delis nuovargis, gal vandenyno 
vanduo, o gal koks paslaptingas 
salos kvapas mane kelioms die
noms užmigdė. Niekur aš taip 
skaniai ir taip sveikai nemie
gojau, kaip Pacifiko pakraštyje 
esančiame Hanga Roa viešbu
tėlyje. Prabundu, vandens atsi
gerti ir vėl į lovą. Nei aš valgy-

Retas įvykis

MASKVA, — Retas įvykis is
torijoje, kad komunistai bičiu- 
liautusi su karaliais. Kad jie yra 
susibičiuliavę su kapitalistais, 
tai jau visi žino ir supranta, bet 
kad bičiuliautusi su karaliais, 
tai dar nebuvo žinoma.

Toks komunistų su karaliais 
bičiuliaviinosi įvykis atsitiko 
birželio 7 d. Maskvoje, kai ko
munistų diktatorius Brežnevas, 
paėmęs Švedijos karalių Gari 
Gustaf XVI už parenkės. vedžio
jo jį Maskvos raudonojoje 
štėje.

aik-

jme, jokio angaro lėktuvams pa- 
I statyti ten nebuvo. Ten stovė
jo keli ilgistulpai, kurių stogas 
buvo nendrėmis užklotas^ Bet 
ten galėjo palįsti tiktai nedideli 
lėktuvai, privažiavęs didysis 
milžinas, kuris atvežė porą šim
tu žmonių, tai nebūtų galėjęs 
palįsti po tuo angaru. Jis būtų

venime taip nemiegojau, 
paslaptis, kurios nesuprantu 
negaliu išaiškinti.

Tai 
ir

Ekonomistas kaltina 
ekonomistą

Kalif irnijos valstijos pilie
čiai didele balsų persvara bir
želio (i d. priėmė valstijos kon
stitucijos prietlą 13, kuriuo su
mažinama hejudomo turto mo
kesčiai iki 57/L Taukiais bal
savimo padariniais labai nepa
tenkintas liko Harvardo univer
siteto liberalas prof. J. K. Galr 
braith, kurio manymu, nejudo\ 
mo turt i mokesčių sumažini-’ 
inas prives valstiją prie nesu
valdomo chaoso. Prof. Galbraith 
įtaiguoja, kad tų padarinių kai-' 
tininku reikia laikyti ekonomi
jos prof dr. Milton Friedinana, 
kuris kaip tik balsavimo metu 
buvo Kalifornijoje. Prof. dr. 
Friedmanas yra priimtas į Hoo
ver Institutą Kalifornijoje šta
bo nariu. Jis radijo ir TV pra
nešimuose rėmė konstitucijos 
13 priedą.

Palestiniečiai gaus 
madingesniu ginklų

RYTU Berlynas, — Palesti
niečių organizacijos PLO vadas 
Yasir Arafat, besisvečiuodamas 
pas Rytų Vokiąs diktatorius, 
matyti kam nors prasižiojo, nes 
Libano dienraštis birželio 7 pa
skelbė, kad palestiniečiai gaus 
iš Rytų Vokios modernesnių 
ginklų, kaip iki šiol kad turė
jo.

Ginklai bus duoti palestinie
čiams tuoj, kai tik izraelitai pa
sitrauks iš pietų Libano. Nau-i

— Brzezinski pusantrų metų 
kalbėjo preziderittfi Carteriųi 
apie reikalą sudaryti karo jėgą 
pasipriešinti rusams Afrikoje, 
bet prez. atidėdinėjo. o dabar 
stebisi, kodėl jis taip ilgai lau 
kė. ,

Etijopij* užpuolė skėriai
NAIROBI, Kenija, — Etiopi

ja, bekariaudama su Somalija, 
staiga turėjo mukreipti karių 
ginklus prieš atsiradusį naują 
priešą — priešskėrius bei są
rančius.
; Rytų Afrikos, organizacijos 
kovai su skėriais direktorius A- 
defris Bellehu, pareiškė, kad E- 
tijopija yra paskelbusi ypatin
gos padėties stovį, bekovodama 
su skėriais, kurie yra apsėdę 
pusę Etijopijos laukų. Kovai su 
barančiais Etijopijos vyriausy
be paskyrė mil. dolerių ir prašo
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Kaip ten bebūtų, aš išlipau, 
savo valizas susirinkau, o'šofe
ris mane jau surado. Jie žinojor 
kad į mažą salą atvažiuoja di- 

■ delis keliautojas, tai tuojau ma
ine įsidodino ir nusivežė į'Han- 
! gąRoa
-šią visoje? saloje.? Man atrodė,* 
.kad viešbutis turėjo?60 kamba- 
; rių. Viešbutis
' m as naujas/visur švaru -ir'«gra- 
(žu.^Manes^mažLz’moD^iai klau
sinėjo, ar. aš noriu valgyti, ar 
noriu pamatytį’salą, -bet aš 
jiems pasakiau, kad

Į Mane nuvežė į 
į Hanga Toa viešbutį, sunešė va- 
ilizas, parodė, kaip prasidaryti 
ir užsidaryti duris. Vienos! du
rys ėjo į miestelį, viešbučio kie
mą ir rodė į kalną, o kitos dn-

’ rys buvo į vandenyną. Kai man 
jas pradarė, tai patraukė toks 
malonus vandenyno vėjas/kad 

! aš nieko daugiau nebenorėjau. 
, Pasitaisiau lovą, priguliau atsi- 
ikvėti, tikėdamas išeiti ir apži
ūrėti dar su saule apylinkes, 
bet kai priguliau, tai ir sekančią

didelius dirbus. Pirmi, jie ps- 
dedi Jums partekti ssmeniškus jūsų 
uisimojimus. Antru, jie padedi su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parapini fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prie! 10 mėne
sio dieną, neia nuoiimčlui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

ENERGY 
WISE r

palOkanę, priklausomai nuo Jdėtoa' 
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Amerikos lietuvių pagalba Lietuvai
Dielės Amerikos lietuvių organizacijos,^ žinančios 

JAV galia ir josios kongreso wįtaką į šio krašto užsienio 
politiką, pačioje Lietuvos pavergimo pradžioje stengėsi 
įtraukti į Lietuvos laisvės kovą galimai didesnį amerikie- 

: čių sluoksnį. Amerikos lietuviai daug padarė, bet jie ne“ 
L pajėgė visko padaryti Jie neturėjo priemonių savo idė-
* joms skelbti ir nepajėgė užmegzti dar tampresnių ryšių
- su gausiais Lietuvos laisvės draugais. Amerikos lietuviai 
: politikai suprato, kad jie gali būti naudingi pavergtai
* lietuviu tautai, jeigu jie veiks per galingas Amerikos ad- 
: ministracijos įstaigas ir pavergtų tautų laisvei 'prita- 
; riancius žmones. Jie stengėsi paveikti kongreso atstovus, 
r kurie darė ir daro įtakos į šio krašto administraciją.
į 5 Amerikos lietuvių Taryba dažniausiai naudojo Lie’ 
; tuvos laisvei palankius lietuviškus laikraščius savo tiks- 
< lams dėstyti ir lietuvių tarpe skleisti. Jeigu ir skaitė, tai
* ne visi kreipė reikalingo dėmesio į Lietuvos laisvės reika 
r lais rašomus straipsnius. Vieni nesuprato, o kiti neturė-
* jo reikalingos kantrybės paruoštai literatūrai iki galo per 
; žiūrėtu

^Paskutiniu metu Amerikos Lietuvių- Taryba nutarė 
apvažiuoti svarbesnes lietuvių kolonijas ir gyvu žodžiu 
informuoti lietuvius apie atsakingų pareigūnų vedamą 
darbą. Pradžia buvo padaryta Chicagoje^Čia atvyko Al’

- girdas Kasulaitis, papasakojo Chicagos veikėjams Hel
sinkio aktų prasmę, reikalingą persiorientavimą pavergi 
tos tėvynės laisvės kovoje ir patarė lietuviams arčiau su-

- sipažinti su ALTO vedamu darbu. Jo paskaitą papildė1

_

MIRV nepriklausomai vefldan- 
čiomis galvomis, kas sudarytų 
net 2608 sprogstamųjų galvų, 
kai Titan neša tik vieną t f:ią 
galvą, gerai žinant, kad de 326 
šoviniai yr& tik ta menkoji da- 
lėlė to didžiojo Sovietų šovinių 
arsenalo, kurie gali būti 1980 
metais Minuteman šovinians 
didžiausia grėsmė.

Sovietų Sąjunga — 
bendruomenė retežiuose

Sovietų Sąjunga yra uždara, 
retežiuose surakinta žmonių 
bendruomenė, neturinti spau
dos nė žodžiu laisvės, nė kon- 
greinių komitetų mįlitaristų 
programoms prižiūrėti, nė lė
šoms kontroliuoti. Griežtai yra 
baudžiami kas išdrįsta jų apsau
gos informacijas viešumon iš
kelti, o Sovietų privilegijuoti 
pareigūnai naudojasi pilna lai
sve apgaudinėti. Pirmosios 
SALT ist trija yra tikriausias 
liudininkas tos liūdnos istori
jos, verčiantis manyti, kad So
vietai laužys sutartis ir ateity
je.

Galime skaičiuoti jų šovinių 
duobes, “bet negalime žinoti 
kiek šoviniai turi galvų prieš 
mus atkreipę. Žinome ir jų cen
trus, kur apmokomi jų prieiiū- 
rėtojai, bet nežinome ir negali
me pasakyti, ar tos “duobes” 
nėra prikrautos fr/utiniais 
ICBM šoviniais — jau paruoš- 
tais-tuoj-šauti žygiui dėlto, kad 
jie yra sudėti ir įtvirtinti ope
racinių šovinių žemės paviršiu
je. ‘ '

JONAS KAIRYS

IŠ PANAMOS I SALT.n RAISTUS
(Tęsinys)

Baigiantis SALT protokolo galvojo delegacija. Pasirodo, 
terminui 1977 metais, preziden- jai mažiausiai rūpėjo Amerikos 
tas Carter daryboms Genevoje krašto gynybos teisė pastatyti 
tęsti paskyrė derybininkų gru pirmon eilėn. Jų samprotą 
te, kuri savo posėdžius prade- jiems diktavo, kad ginklų kon- 
jo tais metais kjvo mėnesį. De- trole gali atstoti tautos krašto 
batai tiek įkaito, veik iš karto gynybas reikalus, 
atrodė, jog derybos negalės 
duoti jokių sėkmių teigiama 
prasme. Amerikos delegacija

Strateginė menkybė
Strateginė menkybė, kokią 

turėjo-aibes kaltinamosios me- Amerikos delegacija ryžosi į-
džiag kad, rodos, galėjo A- tarpti Į SALT .II protokolą, bu- 
merikos derybininkus gana už- bo Adniinistrdęijoe elgesiu už
grūdinti ir juos griežtai nusta- girta. Prezidentas Carter suš- 
tyti prieš rusus. Deja, ne taip pešdavo lėktuvą B-L nieko nei-

vietų delegacijos narius. Kai kurie sovietu jaunesni dip
lomatai pirmą kartą Budapešte užgirdo, kad dar nesutvar 
kyti Lietuvos prijungimo prie Sovietų Sąjungos teisiniai 
reikalai. Sovietų diplomatai manė, kad jie gali pagrobti sipazmu su -axiiv veoamu uarnu. uo pasKana papuae; ., , ,•, • . ....D, B"beli, ir dr. Kazys Šidlauskas. Paskaitų reiklus, paLe,rgtl °-"? t

a. , ATmry • • T tz • - t- ■ t- saving. Belgrade paaiškėjo, kad tarptautine teise nelei-tvarko ALTO vieepirm. L. Knaucehunas, o jam padejol^ tokių daJykų darytL įvairiomis 
priemonėmis stengėsi prisijungti Lietuvą is sulaužyti jo
sios ryšius, jungiančius su Amerika, bet rusams nepavy

šiderėjęs iš* Sovietų, vienkart Jie ir nekooperuoja, ne tik ven- 
pakirto ir delegacijos poziciją, gia ir savo strateginių skaime- 
Lėktuvas B-l — technikos pa- nų padu Iti, bet labai preiti pri- 
žiba, kajp sako žinovai, būtų, imti Amerikos-delegacijos nuo- 
gaiėjęs sudaryti Sovietams nej- laidas ir pasveikinti kaip buti- 
manomas sąlygas nuo jo apsi- na dalyką, jei norifna dar jų 
ginti ir delegacijai įduoti į ran
kas .geriausį kozyrį.

sutikimo prie derybų stalo kiek 
ilgiau pasėdėti. Reikia pasakyti, 
kad musų delegacija yra -nuo
laidi, Seka du pavyzdžiai: /

— -Nors buvo iš gerai žinoma, 
kad rusams buvo didžiausias

kybes, Baltieji Rūmai nuėjo dar 
toliau, nutardami nereikalauti 
naujosios šovinių karius pro
gramos — MX šovinių gaby-’^P^tis Amerikos strateginiai 
bos, kuria būtų buvę galima pa- branduoliniai ginklai — jūrų 
keisti atgyvenutus Minuteman povandeniu paleidžiamieji šo- 
§ tvinins. Dar viena jų klaidai viniai. Amerikos delegacija dar
buvo, kad buvo nusistatyta ne
siskubinti ir Trident II progra
mą vykdyti. Trident II būtų ge
riausia pakaita po vandeniu pa
leidžiamiesiems balistiniams 
misilams ir jų gabenimo siste
mai (šoviniams ir narlaiviams)

Klaidingoji
SALT pasirašant;-

Amerika, sutikusi pasirašyti 
SALT sutartį, pirmiausiai, ti
kėjosi tarptautinių strate^nių 
ginklų balanso.? antra, kad A- 
merika nebūtų } nustumia už 
Sovietus į antrą eilę ir trečia, 
Amerikai bus leista nauji ban 
dymai naujų sistemų daryti. 
Naujoje SALT sutartyje tų nuo
statų visiškai nėra.

— Manau, pasakė Gharies H. 
_ __ Wilsonas, Kalifornijos dėmp-

dentui programą suspendavus, kratas, kad niekas kitas negale-

prie derybų stalo neprisėdusi, 
sutiko sumažinti šovinių tolu
mos pajėgumą, visai nLko iš 
rusų nęįšgavusi, panašiai taip, 
kaip tai atsitiko su B-l prezi-

Kitas dalykas. SALT II įparei- 
pakeisti. Tai yra ekspertų pri-'S0!^ Sovietus prisilai kyti 372

tų norėti daugiau tikra nusigin
klavimo už mane. Tačiau, ne-paKeisH. lai yra eKspenu pri- _ , r. .pažintas tinkamiausiu ginklu mylių atstumus visiems kreice-^altecia,u*utlkh ne^patarti lai- 

prieš Sovietu “pagerintuosius” riniams šoviniams. Kaip Sovie- k>’Us ^os anties, kurioje
x *- i ° ...... . — ... 'ni^Lrn ■nOcoL’i'fn L’nm rrob

įren-

patyręs ALTo centro valdybos narys Teodoras Blinst- 
j rūbas.

Informacmės paskaitos buvo suruoštos New Yorkejko šio tikslą,pasiekti.
7 Clevelande, Toronte ir Baltimorėje. Visi klausantieji veij Sovietų valdžiai nepatiko prezidento Carterio pareis 
. kėjai buvo dėkingi už suteiktas informacijas ir teikiamus karnas, kad pagrindinės žmogaus teisės visose valstybėse 

paaiškinimus. Klausantiems paaiškėjo, kad rimčiausią privalo būti respektuojamos.. Sovietų diplomatams nepa" 
Lietuvos laisvinimo darbą šiandien veda Amerikos Lip’.tiko kelių pagrindinių žmogaus teisių įrašymas į Helsin 
tuvių-Taryba ir ją sudarančios politinės grupės ir fra-jkio aktus. Dar labiau jiems nepatiko , žmogaus teisių kon- 
temalios organizacijos, šių organizacijų atstovai ne tik ferencijos dienotvarkėn įrašymas. Pradžioje jie rengėsi 

/paruošė reikalingus memorandumus Europos saugumo aprėžti laiką.šiems klausimams svarstyti, vėliau norėjo, 
ir bendradarbiavimo komitetui, vadovaujamam kongre-’pagrindinių žmogaus teisių klausimą nukelti į konferen 
so atstovui Daniel FascelI. Šis komitetas pripažino, kad cijos pabaigą, o vėliau jo visai nesvarstyti. Jeigu konfe“

. lietuviai paruošė patį protingiausią memorendumą. Jis rencijos pabaigoje šis klausimas būtų buvęs keliamas, tai 
/ buvo paremtas teisės nuostatais, jis nurodė sovietų vai’ sovietų delegatai planavo išeiti iš pasėdžių. Bet 25 valsty

džios daromus nusikaltimus tarptautinei teisei. . bių diplomatai taip viską sutvarkė, kad Maskvos atsto-
; Teko įtemptai dirbti visai Amerikos Lietuvių Tary-’vai nei atidėti, nei išeiti negalėjo. Žmogaus teisių klausi- 
2 bos valdybai, bet daugiausia laiko ir įtampos turėjo pa- mas buvo svarstyta, aptartas ir dienotvarkėn įrašytas. 
: švęsti Dr. Kazys Bobelis. Jis tarėsi su atstovu Daniel Jis buvo pradėtas svarstyti kartu su kitais’Helsinkio kon

FascelI, jis kalbėjosi su kitais svarbaus komiteto nariais, ferencijos klausimais.
aiškinosi ir aiškino įstatymų leidėjams tarptautinės tei‘ Belgrade įvyko pats didžiausias Amerikos diplomą-] 

; sės aspektus ir patarė, kaip Helsinkio aktus ir juose su- tijos laimėjimas. Sovietų diplomatai Vienoje, Guvėliau! 
: minėtas tarptautines sutartis pritaikyti Lietuvos laisvės Helsinkyje buvo taip gražiai suvynioti į tarptautinės 
I reikalui. Dr. Bobelis taip mokėjo savo ryšius su senato ir teisės tinklą, kad jie nei neapsižiūrėjo, kaip visa tai galė" 
į kongreso atstovais tvarkyti, kad tapo Amerikos delega- jo atsitikti. Pavergtos lietuvių tautos byla buvo perkelta
- cijos patarėju. Jis patarimus davė ne tik šen. Robert Do- į kita forumą, kuriame ji turės būti sprendžiama, kai bus’ 

le, kuris įsitraukė į pavergtų tautų kovą už laisvę, bet ir sprendžiami Europos taikos klausimai, šitas klausimas į
- į tarptautinės teisės sudėtingą tinklą. Jis rūpinasi viso- bus-svarstomas Madride, kai dar kartą susirinks 35 Eu- 

mis rusų pavergtomis tautomis, bet daugiausia dėmesio ropos saugumo atstovai *r tikrins, ar jie bent Wek priar-
’ kreipia į jam pažįstamos lietuvių tautos atstovus, nes tėjo prie .saugių taikos sąlygų. Jeigu d’plomątai neras 

įsitikino, kad jie moka savo teJses gint’. Dr. Bobelis bendros kalbos, tai tada Amerika ir Rusija turės jėga 
kelias valandas praleido su ambasadorium Arthur Gold- spręsti Europos taikos klausimus. Mums atrodą kadi 
bergu, Amerikos delegacijos pirmininku. Kada sovietų šiuos klausimus būtų galima taik’u būdu ■ išspręsti. Ge-| 

t delegacijos pirm’n’nkas J. Voroncovas norėjo nustumt’ riausia būtų, kad rusai išsikraustytų ten. iš kur jie atė- 
sen. Dole pasiūlymą į šalį ir nuvertinti jo užimtą poziciją, jo. Jeigu j’e paliktų vienus lietuvius, tai j»e patys galėtų

; tai amb. Goldbergas visiems pasakė, kad Amerika nepr’ savo reikalus sutvarkyti. Bet je’gu jie taikiu būdu neJ 
naž’no pavergtos Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą ir išeis, -tai tada teks j’ems -duris -parodyti. Patiems rusams 
nesirengia pripažinti. Amerikiečiai žino, kaip tas prijun- šiandien turėtų būti aišku, kaa lipnesnių > tautų negalit

* girnas buvo įvykdytas. ma pavergti ir visą la’ką jas išnaudoti.
Šitas ambasadoriaus Goldbergo pare’škimas šaltu ALTO^suruoštos informacijos buto naudingom Ame 

vandeniu nukrėtė ne tik patį Voroncovą, bet ir k’tus so’ rikos lietuviai pamatė^ ką ALTAS daro. 1

Sovietų valdžiai nepatiko prezidento Carterio pareis

prieš-narlaivių technikos 
gimus.

Sovietų delegacijos 
atkaklumas

Sovietų delegacija Genevoje, 
pilnai iš mįlitaristų sustatyta, 
veikia kaip jiems kada mintis 
padiktuoja. Nieko jie nepasiū
lą, nesiteisina nei paaiškina ko 
dėl jų valdžia sutarties nuosta
tus pakartotinai laužo ir kodėl

tai be atodairos laužo sutarties n^ra nieko pasakyta kaip gali- 
sąlygas, taip jie nepaiso ir geo- ma suv^r^yd Sovietu Sąjungą 
grafinių nuostatų. Susidaro nei- nuo P°linkių, gąsdinti mus sa
manom <s grėsmės sąlygos Ja- vo PraDasumu>• Esu įsitild- 
ponijai, Vakarų Europai ir apie kad Amerikos žmonės pa- 
78 nuošimčių Amerikos gyvre«r SALT yra tik įrankis
viętėms bei gyvybinei industri- PITerSti ^Ameriką lošti korto- 
jai, kuomet Amerikos šoviniai 
yra pajėgūs tik apie 15 nuošim
čių pasiekti Sovietų Sąjungos 
gyvenviečių.

— Pirmoji .prez. Carterio Ad
ministracijos pasiūla buvo pa
tiekta kovrj mėnesį, kuri apri
bojo Sovietų sunkiųjų misilų 
skaičių iki 150. Sovietams buvo

grafinių nuostatų.. Susidaro neį nuo polinkių, gąsdinti mus są-

79 nuošimčių Amerikos gyven- tars, jog' SALT yra tik įrankis

ti savo strategines jėgas.
Rusų deelgalai — atkaklus, 

pragmatiški profesijonalai ir 
beveik visi SALT derybų daly- kišta pasilaikyti persvaros lyg- 
viai nuo 1969 metų-Jie dar nė-- ties 3 prieš 1, Amerikai turint 
ra ir vienos propozicijos disku-‘tik 54 Titan šovinius. Rusai ne
rijoms pasiūlę, bet visuomet sutiko. Tada Amerikos buvo pa- 
pasiruošę skubiai reaguoti į mū- siūlyta jiems “priimtinos” ša
šu 
tai

mis, paskleistomisį ant stalo, 
kai Sovietai,savo-kortas gali lai
kyti po stalu, — jie nepakęs 
Amerikięįiams jau ne vieną 
kartą yra tekę patirti savo įri
što gynybos sekinės stoka, bet 
dar nėra buvę to, kad sužiniži 
leistų tautos apsaugą per dery
bas nuderėti.

(Pabaiga)

— Pensilvanijoje sprogo alie
jaus valykla. Trys Tangr mięs 
telio darbininkai paskubomis 

delegacijos pasiūlas, — ar lygos. Leista turėti iki 326 SS-18 nugabenti į artimiausią ligų- 
atmesdami, ar atidedami, ir SS-19 sunkiųjų misilų, kuri- ninę.

M. itteMt (Akvarelė)



DR K G. BALUKAS
* CVSCKMA IR MOTERŲ LIGO*
GINEKOLOGINI CHIRUR6MA

4449 Sc. Rulttki Rd. (Crowford
Wical BuHding). Tel. LU 5-644/ 
rarn* ’’lemui pagal suslurimą 
e1 oe^ailiepia, skambinti 374-800

DR. C. K. BOBELIS
YVKSTŲ IR SLAPUMO takų 

CHIRURGIJA 
T«M. 69541533

Fox Valloy Medical Cent.r 
860 SUMMIT STREET

Route 58, Elgin, Illinois

OR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchdsfer Community klinikos i
Medicinos direrterros

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL‘
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir! IGNAS PETRAUSKAb

NEW YORKO DANGORAIŽIO PAVĖSYJE

dos agentūra siųs žinias Chica- 
gos, New York ir kitų miestų 
spaudai veltai. Vėliau sako ve
dėjas, kad reikės imti m tkestį, 
kad padengtų išlaidas.

Lindstrom mažai turi vilties, 
kad jo pasiųstos žinios būtų 
nuolatos spausdinamos tokiose 
laikraščiuose, kaip New York 
Times, bet jią optimistas, jis 
mano kad kraite dar yra daug 
laikraščių, kurie mielai naudo-Į 
sis GPI patelktomis žiniomis.

Taigi, dabar greta AP ir UPI, 
nes turėsime ir trečią žinių šal
ai — GPL
Ignas Petrauskas

narni mokesčiai. Vietoje užki
lus mokesčių įstatyme skyles, 
komitetas mano praverti seną
sias, pakankamai sumažinant 
mokesčius nuo uždapbio par
duodant nejudonią turtą, verty
bės popierius ir nuo kitų kapi
talo vertybių, būtent:

a) — Dešimties bilijonų su
moje sumažinti atskirų pavie
nių asmenų pajamų mokesčius. 
Dabar nuskaitoma nuo pajamų 
mokesčių 7<5O dolerių suma pa
didinti mažiausiai 6% 
1,000.

Į b) — Sumažinti pelno moke- 
Istį, gautą už parduota nejųd r 
imą turtą ar vertybės popierius, 
i nuo dabar imamų 45$t iki 35%. 
j c) — Biznieriams, kurie in- 
; vestuoja kapitalą bizniui pra-

švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

TH.r 562-2727 arba 562 2728

TE1____ BĖ 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Sum) 
Valandos pagal suutanma.

Mirė mokytojas 
Steponas Cibilis

"Grįžkite | mane ir ai grįšiu į |u$, sako kareivi į y Viešpats4*.
Mal. 3:7.

Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimu! ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantras net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku. įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 

jlri turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.
Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną, Ber <ur yra mi

rusieji? į klausimu atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausit* ne
mokamai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 68629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

AV<ViYiV/AWAV^/i4V/iV/M7//.’»1>7.\V/^rtV///lW?A,A

KA REIŠKIA G. P.I ’
L.Ą. .S paverstLietuvos b ples|| 10,, ,<iki

1 Dabar mes spaudoje dažnai ri štabą su 146 reporteriais vie- 
. pamatysime prieš žinių straip- tinių ir 17-je užsienio šalyse. 
. snius, be reidžių AP ir UPI ir Naujo spaudos bifiro steigimo 
( šias tris raides. Manau, kad m u- priežastis būta, kad dabartinė 
’ sų skaitytojams bus įdomu, ką spauda yra labai kairi ir libera- 
• tos raidės reiškia ir kokias ži- lų rank jse. A. P. ir U.P.I., jo

DR. FRANK PLECKAS nia-S a^eRtiira perduoda, nuomone, irgi turi savo tarpe
Tai yra pirmosios raidės naujai konservatyvių korespondentų,

• įsteigto spaudos biuro pavadin-.bet jų pasiųstos žmios dažnai 
>t:'< “Global Press International’’.
• To biuro įsteigėjas yra kun.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 SL T«L 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

v.t /C9^Ctle?aeS,L^ eisenas anti-komunistinis veikė- 
VaL agni susitarimą, uždaryta tree į

IIR.LBONAS SEIB6TIS: J"

■pranešama, kad Rokiškio rajo
ne mirė mokytojas Stepwnas 
Cibilis, savo laiku mokytojavęs 
Pandėlyje, Obeliuose ir kitur. 
Jis ilgus metu pralaikytas Si
bire, kur patektojo savo žmoną 
Kotryną, gimusią Lukošiūtę ir 
dėsčiusią aukštesnėse mokyklų- ’ svietą

. mas įvjrA-o jęammriu, uiiitiiu iu u., 
11 vai. popiet 3808 So. Union Avė., 

------- ------------ — ; Įėjimas iš kiemo. Narės prašomos 
Mokesčiu reikalai Kongrese 'dalyvauti ir užsimokėti duokles, nes 

T-------- & [ vasarą susirinkimu nebus. Po susi-
WASHINGTON, - Atsižvel-lnnkimoRob^D:da^vienėt rašf.

grant į vis didėjančią^ tiesiog | —------------------------------- -—
revoliucinę nuotaika prieš m o-l —venecuelos draugijos me- 

Tz___________________ • < tinis susirinkimas Įvyks birželio 10reikia ir tokios spaudos, kur kescius, Kongrese mokamų pne-J^ g.gg vaj va]c Šauliu namuose.

kreditą padaryti nuolatiniu.

SUSIRINKIMU

Lietuvių Moterą Draugijos “Ap

nepasirodo dienos šviesoje.
_z— ----- f (Koks panašumas su’mūsų ka-

[ Paulius D. Lindstrom. Jis yra talikiška spauda?) Jis sako, kad
, - " 1---- - — *■ * | u., u.xhj vai. vaiL., o«&uiiu iiclubuvsct,
I jas. Jis buvo įsteigęs “ Renien- žmonės rastų ir priešingas, da- uiomų komitetas jau sutinka, ■ 2417 W. 13rd st Narių dalyvavimas
! ?IzU.. x__x ___ ______ x__ Ir51/4 bmiii būtinas.

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antr&d. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.
Ofiso telef.: 776-2880 - 

Rezidencijos talafu. 448-5545

komitetą. Vėliau-’žnai teisingas žinias.
Jis organizavo “Christian de- Jj pirmas tikslas, duoti žinias* 
jfens league” ir “Help Those’iš antikomunistinių kraštų, ku- 
į Without Hope” komitetą. Tos 
organziacijos rūpinosi, kaip iš-

• laisvinti amerikiečius, esančius
! komunistiniuose kraštuose.

Naujo spaudos biuro atidary
mo dieną, gegužės 22 diena, 
kun. Lindstrom pareiškė, kad 

! rūpinamasi
DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į rūpinamasi tais, kurie yra 

tandrr praktrki, stafc. MOT E R J noar. > krikščionys, konservatyvus ir 
Ofis*s 2652 WEST 5vth ŠlRGĖT • antikomunistai. Pradžiai jis tu- 

Tef. PR &1223
OFISO VAL.: pirm;, antiad., treėiad. 
ir penkt. 3-4 ir 6-8 vaL vak. ŠLatadie- 
aiais 2-4 vaL popiet ir kita laiku 

pagal susitarimą.

rie turi bėdų su teroristais ir yra 
spaudžiami Carterio ir Jung
tinių tautų, dėl taip vadinamo 
žmogaus teisių nežiūrėjimo, 
kuomet kitos, kaip Rusija, Ki
nija, Angola, Kūba ir kitos, vi
sai nežiūri teisiu, bet iškilmin
gai priimamos .Washingtone ir 
Jungtinėse Tautose.

Pirmus tris mėnesius šį špau-

kad būtų svarstomi ir sumaži- Valdyba

JULIA SILLUS

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Pagal tėvus Vaičiulytė.
Gyv. 7131 S. Mozart St. I |

Mirė -978 iri. birželio 6 d., 6:30 vai. vak. sulaukusi 86 metu amžiaus. 
Gimusi Lietuvoj.

Amerikoje išgyveno 57 metąs.
Paliko nuliūdę: pusbrolis Walter Bielskis, kuris laidotuves tvarko, 

ir jo sūnūs Walter ir Charles Bielskis, pusseserė Helen Linkus, jos 
vyras Walter, sesers sūnus Frank Sillus, i o žmona Gertrude ir kiti 
gim ries, draugai bei pažįstami. Lietuvei liko sesers ir brolio vaikai.

Velionė buvo žmona mirusio Frank Sfflus<
Kūnas pašarvotas Petkaus - Marquette koplyčioje. 2533 W. 71st St 
šeštadienį, birželio 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a, a. Julia Sillus giminės, draugai ir pažistamį nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Pusbrolis, pussesere, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus.
Tel. 476-2345.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

l

Fruit-Filled Fantasies
MOVING

Apdreuttet perkrtustymts 
w Š tvafftp atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
1 Til; 376-T882 įrita 3764996 

„r „d. Ift ——

n?

]8S Notb Wafx<A Arena*

Ml ewm*
CertKioote

MAWI1NO% CHICAGO t, ILL Friday, June 9, 1978■M

<bpuOHc I IZ1 
Virinte

TRYS MODERHISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBELIAMS PASTATYTI

AM9ULANC1 
FATA RR AVI
MAS DIENA 
K NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
tr LAURYNAS LABANAUSKAS

o. IJTIUMCA AVENUE. Phone: YArdf 7-34<n

42« WES1 sTkKK 

e»14 WEST 23rd PLaCK
10W SOUTHWEST HIGHWAY P»t<w 3 H H, CL 974-441*

P. J. RIDIKAS 
<354 So, HALSTKD STREET Pbooo: TArda 7*1MI

PETRAS BIELIŪNAS
446 so. CALIFORNIA AVE. Phonė: LAfayette 3*357)

GEORGE F. RUDjMINAS 
<C»» Se. UTUAN1CA AVK T*: YArt. 741M-11»

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtu ligniną*<ti Naujienai, prn- Į 
Aome alkidui adresus. Mes* 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites Bemokamai,

^TFPOM A.« C LACK

BALZEKAS MOTOR’S
1030 Archer Avė., f Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas betitvt*-

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

ORTHOPEDAS-PROTE^STAS' 
A. Aparatai - Protezai. JrpT. ban-’ 
ęji daiai. SpocialI pagalba L-joms. 
v* (Arcb SupporU; ir L t 
VaL: 9—4 tr 6—8. 6a**adieniais 9—1 
28SO West 63rd St, Chicago. 111.6062$

TaMr. PRoapaet 6-5084
- - - - - - _  • - -
PERKRAUSTYMAI ”

MOVING
Leidimai — Dilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
IL iERĖNAS 
TeL WA 5-8063 k

■ SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vito, prčgrtmet Ii WOPA, 

1490 IdL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- 
nadienlo iki penktadienio 3:0C 
-3:30- vaL popiet šeštadieniai 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9*^0 
raL ryto^

Vedėja Aldona Dauktn
Teleh HEmlock 4-2413

7159 9n. MAPL8WOOD AVĖ 
CHICAGO. ILU 60629

Didžiausias kailių 
pasirinkimai

pse vy»ntnt*U

*O»MANĄ
URŠTEIN^

T«L2fiX5S2« 
ir

Voiare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir , 1 
Station Wagon's už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymu ir priežiūros dėpariariiėfife ?

Enjoy the fruits of labor — with a detectable sou?
erpeaa drenring. Simple to make and deUeOua 10 MFTO, B's a 
fantastic accompaniment to 1 plattef Of frml fruit — fraps^ 
atrawbemes, cherries* apples, plums* peart, pineapple, aprieote 
and kiwi.

Developed by 1WW Mondmists for Mdffon Mt Company, 
the dressing's quick, pick-me-up flavor eema from t cerobfoo- 
tion of Črow> Hpr and Mcrtoc*Naturo't flh ■enrW^aaonsilng 
blend.

Other salad tips? To pleaM the eyw ae well at the facte bu Au 
wry ealoe, shapes and ahea Of different fruits (at fegrtahtaa) 
on the serving platter.

Soar Cream Drefring for Fresh Pruitt
X (8-ounce) cartofr tour 14 tewpoqn Morton

eietfnr
. M eup Graly packed

brown tugar

WILLIAM A. STANKUS

Mire 1978 m. birželio- 7 d., sulaukės 78 metu amžiaus. Gimęs Lietu
voje. Velionis buvo vyras a. a. Salomės.

Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Anthqny su žmona Helen ir Albert su 
žmorta Adele. 2 dukterys — Alice Heinrich, ir Janny Hoff su vyru 
John, 9 anūkai, 7 proanūkai ir liti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Bekvar koplyčioje, 5218 So. Kedzie Avė., Ckidgo, 
Illinois.

šeštadieni, birželio 10 diena 9:30 vai. ryto bus lydimas iš k< 
i parapijos bažnyčią o po gedulingą pamaldų bus laidojamas 
zimiero Lietuvių kapinėse.

V'si a. a, Witham A. Starikaus giminės, draugai ir pažistarfri riuo- 
širdžiai kviečiami dalwauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekar: 
dukterys, sūnūs, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Bekvar, Tel. 776-3809

Nuo
1914 metų

WMften4 Srvrw 
wija laupyto ir namu 
pastofų MkMuw vtsos mū 
<0 afrflinMėfr Dėkojame 
Jifthe už taras paradyta 
petetHtėjJOR. Mes rrore^ 
cM* bM naedkigi 
tf

Sąskaitos atftfrae^os iki 
mm

2657 W, M R^RtET

*3V4«
892* J©. RM1EM AV£~ 
*ri<f*v*’*4*« RRhM* 66*95 

tg» WM4HI

III
MIDLAND 
SAVINGS
A«6 LOAA ASSOCIATION 
4M0 ARCMSR aVENUE 
CKKA50. ILLINOIS W632

FW0WR 234-4470

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

NARIAI:
Ckicagof

Uetrivię 

jddotuvių 

Oirektorii 

AMO'riaetJog

' ■ JI frJ. Xv', ‘‘TTrt
W

BUTKUS • VASAITIS
14A6 So. 50th Avė., Cicero^ £H. P barter OLympte 2-W



Ponia Helen Misevich iš 
Marquette Parko atsiuntė tokį 
laišką: “Akims susilpnėjus, ne
galiu Naujienų skaityti ir labai 
jų pasiilgstu. Geri draugai vis 
man klikas nuo laiko paskaito 
įdomesnius straipsnius ir pra
linksmina mano gyvenimą. Si
unčiu 10 dolerių Naujienoms 
paremti ir linkiu visiems jų 
darbuotojams ir bendradarbi
ams geriausi ts sėkmės”. Dėkui 
už laišką ir už auką.

— Vytautas Tomkus, Saphire 
Sea motelių savininkas, 700 O- 
cean Dr. Juno Beach, North 
Palm Beach, Fla. 33408, pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė 
$10 auką. Dėkui.

— Kr. Donelaičio aukšt. litua
nistinę mokyklą baigė 29 moki
niai: R. Bielskytė, L. Chiapetta, 
R. Gi baite, S. Daukutė, P. De
veikis, A. Dirkytė, V. Dirvony- 
tė, V. Dirvonis, V. Dundzila, R. 
Gaižutytė, L. Grišmanauskaitė, 
I. Jurkšaitytė, D. Karužaitė, (į 
Kerelytė, L. Kosmonartė, V. Ku-|

tė, J. Pairsite, A. Pkįrytė, A. - 
Polikaiiis, B. Putpajtė. \\ Re
klamytė, M.
Snarskytė. A. Tričytė. A. Tus-J 
kėnis, R. Veselkaitė, R. Vitas. į 
Klasės auklėtoja buvo mokyt.1 
B. Kučienė. mokyki «s direkto
rius J. širka. Iškilmingos mok
slo melų užbaigtuvės buvo bir-

Riinaviėifitė,

Petras Petraitis iš Willow 
Springs, III., baigė Argo aukšt. 
mokyklą labai gerais pažymi
ais. Ruošiasi studijuoti biolo
giją Southern Illinois. universi
tete. Carbondale, Ill.

Vasario 16 gimnaziją Vo
kietijoje baigė 6 abiturientai: 
Jūratė Barasaitė, Birutė .šyvo
ltaite, Eduardas Grigužis, Juer- 
gen Margis, Arvydas Olšauskas 
ir Petras Mačionis*

Prunskis 
trėmimų 

d. 4 vai.

naitis ir Ed. šilingas.
— Lietuvos Atsiminimų ra

dijo piknikas bus birželio 18 d. 
Estų tautiniame parke, Jackson, 
N. J. Iš daugelio lietuviškų apy- 
linkių eis specialūs autobusai.

— Kun. dr. Juozas 
pakviestas kalbėtoju 
minėjime birželio 18 
popiet šv. Kazimiero parap. sa
lėje, Racine, Wis. Ruošia Ame-?
rikoš Lietuvių Tarybos skyrius.! Baisiojo birželio įvykių, ka- 
Skyriaus valdybą sudaro: yift-Fda’rusai išvežė į Sibirą dešimtis 

pirm.,!tūkstančių mūsų brolių ir sesių _. ‘t f f  • • 9 • - ♦ >

čaitė, P. Mažeika, D. Mieliuly- kienė, P. Petrušaitis, Marta Sta-

toras Kažemėkaitis —
J. Plečkaitis vicępirm., St.i lietuvių, minėjimas įvyks šių 
Budrys — sekrs., M. Tamulė- 
nas — ižd., L. Kuliavas, G. Mit-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą: 
———-r- American Travel Service Bureau 

9727 S. Western Ave., Chicago, UI- 60643 
Telef. 312 238-9787

metų birželio 10 diena, 7:30 vai. 
vakaro Jaunimo Centro kavi
nėje. Pranešimą skaitys Algis 
Ruškėnas iš Clevelando, knygos 
apie Kudirką autorius. Minėji
mą rengia.

Chicago Lietuvių Taryba

— Chicago Vyčių choras ru
ošia gegužine birželio lO^d.' Vy
čių sodelyje^ salėje, 2455 W.’

j-tft — rLn_iruiri

47 St. tikslu sukelti lėšų kelio
nei į Dainų" šventę Toronte. 
Choristai kviečia visus lietuvius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Viskas bus gražiai ir tvarkin
gai suorganizuota. Pradžia 7 
vai. vak. (Pr>.

— SPECIALL20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį- Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.)

— Prano Čepėno "Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos” I 
brangi knyga visiems lietu
viams,-graži dovana kiekviena 
proga. Kietais viršeliais, 560, 
psk, kaina iST dol.

Gaunama tnygynouse ir leidė-

nlų (cruises), viešbučių ir automobilių auomavimo rezervacijas; Parduoda-1 
me kelionių draudimus; Organizuojame keĮkmes j IMuvą ir kitus kraštus;: 
Sudarome iškvietimus giminių apsįjankymui Amerikoje ir teikiame infor- Į 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rebua rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

Naujienoms reikalingas .
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šia amato. Dar-NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus skaT 

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 grandis? ne tik lietuvišku spaudos klestėjimui, , bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvosir •* jos ’žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reL 
kalų renesanso. “

' VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Siotes moteUo 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 prikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privafiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais' moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties u Aplink mus ir mūsų n auros” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus ozelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų pratik*.

i bo valandomis informacijų prašome kreiptis te*- 
Jlefonu: “ t

.■ HA 1-6100. * i

J

■> > SIUNTINIAI i LIETUVĄ ?
MARU A N0REKIEN1 • ■

tW8 Wert t»tk St, Chicago, HL M6?» • TeL W A 5-2757 
DWelh paalrfnklmaa ferae rtilea fralrif prtUy. 

MAISTAS Ii IU ROPOS SANDELIŲ.

Visas ir visus kviečiame J didžiąją talką.

Prenmneratoa pratęsimo, užsakymu, be! gallmq skaitytoju reikalauB 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis storpoįris.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, H. 60601 t

Pavardė ir vardas __________ ____________________________ ______________

f* ■ j .■ . ■■ I ,

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 
-UlKAROUITTR GIFT PARCELS 8IRV1CI

ŽMT W. HHt Sf„ Chleata, HL 80629. — T*L WA 5-2737 
3J» St. HrtsM *♦, Chica«t. HL 406M. — Tat. S944SM __

- V. V A L A N T l N A S

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo Išlaidas. Priede doL

Adrem _____________________________ ________ ______________ _________

• Užstkarr Naujienas kaip dovaną savo__________
yra naujas skaitytojas. Priede_______ _ doL

Pavardė ir vardas_________________________________

---------------------- kuris

Adresas______________________________ _______

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė__________________________________

• Platinimo vajam proga, palaikydamas lietuvišką 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ____

spaudą ir Naujieną 
____ doL

Pavardė Ir vardai _____ __ -__ _ _____________ _

Adresas ______________________— _________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.___________________________
r Y •’ ’■

Pavardė ir vardai_____ ___________________________

Adresas------------------------------------------- --- . .
. ..x.

1 — x X •*'

Pavardė ir vardas ___________________________________ _  _______

Adresas -
1

f

Pavardė ir vardas __________________ . - _ . .. _____________

i^nui ________ ________________

tea**

B. “LIETUVOS AIDAI”
-j, KAZE BRAZDŽIONYTJ,
= 1 PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 7ūt Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374 ~ .

PASSBOOK 
SAVINGS 
ttebestvwyto 
RV4% 

/Mr

•••

ai 

Quarterly 

OUR RAVINGS 
CERTIFICATE!

į- KARN UP TO 7%%

see us for 
f’nanc’in9 

AT 0U1 LOW RATE
Rt PAYMENT

TO FIT YOUR IMCOMi

Savings and Loan
2212 WBr CERMAK ROAD CB3CAGQ, HUNOS WK

Eawuesua Prai^ pfewn.i YlrjW. 2474?
BSURSi M2Q.Toa.rri.9-4 Tbnr.9-8 Eat. >1

SHtVING CHICAGO W SUBUB3S SINCE ISOS
/_l ja»j.xjii»ft-wiawiiaMai 11..1 I Him......

— I I... ..............................              , ................

..Įft ądjęsyįĄjųpaųk Ų|$.gis^l649 _ . 
“No. Broadway, Melrose Park, 
IIL 6016Q. (Pr).A < j

— Tauragės* klubo pavasari
nis piknikas įvyks blržeT*oll 
d., .sekmadienį, tuoj po vidurdie
nio' Vyčių salėje ir sodelyje, 
2455 W. 47 Št. Bus gėrimų ba
ras ir virtuvė. Gros Ramonioį 
orkestras. Įėjimas tik $1.

Klubo valdyba
ATIDAROMA GENOCIDO
; PĄRODA

Baisiojo birželio nykių minė
jimo proga, LB Marquette Pąr 
ko Apyiipkės Valdyba š. m. bir
želio mėn. 11 dieną, 11 vaL 45 

I min. rytą, šv. Mergelės Marijų 
Gimimo lietuvių parapijos spw 
to salėje išstato lietuvių tautos 
genocido parodą.

Vyresnieji ir pusamžiai dar 
tikrai nepamiršo anų nelemtų 
1940 metų birželio 14-22-24 
dienų, kada žmonės okupanto 
buvo užkaltuose vagonuose, 
blogiau už gyvulius, be lašo 
vandens ir kokios nors pagalbos, 
tremiami Sibiran. Dar nepa
miršo Pravieniškių, Ramių ir 
kitų kankinimų vietų, kuriose 
išžudyta ir nukankinta dešim
tys tūkstančių lietuvių.

Genocido paroda atsako į vi
sus klausimus. Ji dokamentali- 
škai įrodo,, kiek Jietuvių tauta 
neteko savo žmonių. Ji parodo 
autentiškas nuotraukas su pa- 
uškinimais — prierašais.

Nors pati paroda skirta dau
giau amerikonų visuomenei, ta
čiau ne pro šalį, ją pamatyti ir 
visiems mums, prisiminti bai
sią praeitį, įsitikinti, kad ir da
bar Lietuvoje •' sunki vergija. 
Siūlytina atsivesti savo atžaly
ną ir supažindinti su tikrais ne
abejotinais faktais, nes tikrai 
mūsų jaunimas negali įsivai
zduoti, kaip pasaulyje gali vyk
ti tokie žiaurumai.

Pranešimus apie parodą žada 
įsidėti ir vietinė amerikonų 
spauda, taip pat atsiųsti savo 

apžiūrėti.
J.

REAL ESTATE
Mamai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

VASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
tB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ-INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas v
2212 W. Cermak Road . Chicago, DL Virginia 7-7747

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

Mūrinis bungalow apie 12 
metų. Įrengtas rūsys, švarus, 
kaip naujas, Brighton Parke.

2 po 5 mūrinis. Gražiai atro
do, Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W; 63rd St TeL 436-787*

RIMTAS NAMŲ *
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras ir garažas. Nau-4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

7 KAMBARIŲ namas, kabinetinė 
virtuvę, naujas stogas, porčius, nau
ja elektra. Apsauga nuo potvynio, 
daug priedų. Platus sklypas; geleži
nė tvora, tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $16.500.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 
Šo patalpa. Daug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000. , ‘

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar- 
tuette Parke.

LIETUVTŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne- 
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

atstovus parodai
Kviečiami visi iš visur.

KUR YRA DANGUS?
Ar tai tik dvasinė būsena? 

Ar ištik rujų vieta, kurion po 
mirties patenka atgimusio iš 
naujo nusidėjėlio siela? Šian-, 
dien 9:40 vai. vak. per "Gerą-, 
ją Naujieną Lietuviams’’ pasi-! 
klausykite radijo banga 1490} 
AM per "Lietuvos Aidus”. Iri 
šeštadienį, rytoj, 9:10 vai. vak.l 
banga 106.3 FMi '“KODĖL MES 
ŽINOME, KAD 'ŠV. RAŠTAS 
YRA DIEVO ŽODIS?”

Pasiklausę parašykite ir pa
reikalaukite knygelės “Kaip at
gimtais naujo ”» Prisiusi me, do- 
vanaĮ.. Lithuanian Ministries, 
P. O-rBcjR 321, Oak Lawn IU., 
6045-L (Pr). ’

PERSONAL 
_ A»menŲ leiko

VIENA moteris paieško kitos pavie- 
nios moteries, norinčios pagelbėti 
ruošoj ir pigiau pragyventi Marquet
te Parko apylinkėj.- Galima naudotis 
viso namo patogumais. Dėl daugiau 
informacijos tel. RE 7-8105.

RENTING IN GENERAL 
No «m o t

UNION PIER išnuomojamas 
vissai vasarai 4 kamb. butas su Į 
baldais. 2 miegami, svetainė ir 
virtuvė. Visi patogumai, 3 min. 
į pliaža. Nebrangiau Skanrpinti 
Chicagos tel. 434-3462 kasdien 
nuo 12-2 vai. p. p.

Biznio Proso — Miooto
BUSS. OPP. — IN TOWN

HOME WORKERS , 
WANTED 

AOORESSING 4 
MAILING ENVELOPES 

For information send Self 
Addressed envelope to: 

JOYCE BUTLER 
11542 S. Vincennes Ave. 

Chiceflo. IU. 60643

HELP WANTED — FEMALI 
Oorblnlnkly RoRth 

REIKALINGA VALYTOJA 
VIENAI DIENAI 

SAVAITĖJE

Reikia susikalbėti angliškai. 
Reikalingos rekoitiendadjos. 
Artima Šiaurinė miesto apylin
kė. , ..... i
TeL 3374449 arba 649-8012

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parentam 
nuomininkui

4243 W. 63rd M, Chlctf* 
TeL 767-0600.

IEŠKAU PIRKTI 4 butu narna. Mar
quette Parke tarp Western ir Cali
fornia. TeL 778-3909 po 6 vai. vak.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų ReikiaWATCHMAN

willing to work any shift. 6 day 
week. Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work rec
ord will be checked. Must read 
and write English. i

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave.

Equal Opportunity Employer

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

For plant in heavy metals indus
try. Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ, WRITE AND 

SPEAK ENGLISH
R. LAVIN & SONS, INC. 

3426 Š. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

BRICKLAYER
Experienced Mason

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS. INC. 
3426 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer <

DIE MAKERS
- 1

All positions available for flat andj 
rotary Steel Rule Die Makers. Full - 
or part time openings on 1st and 2nd I 
shifts. Full benefits, night bonus and 
paid varation. -
TRIANGLE DIES 8 SUPPLIES, INC.

1040 S^ 25th Ave.
Bellwood, III. ‘

Call in English 544-7901

MACHINE SET UP MAN f
Mes išmokysime atšakomin- 

gą asmenį'paruošti mašinas ir 
atlikti kitus panašius mašinša- 
pėd darbus.

Turi suprasti angliškai.
BURNEX CORP.

1460 Landmeier Road
Eik ©nove Village, Dl. 
Skambinkite angliškai

Tek 593-3747

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

OPEN HOUSE
3221 W. 51st St.

mūrinis 9 m. senumo, 2 po 5. 3 
miegami, ši šeštadieni ir sekmadieni • 
birželio 10 ir 11 L, nuo 1 iki 6 vai. 
Kaina S83.900.

ŠIMAITIS REALTY 
436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontą*

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Toriu1 “Chicago* leidimą,
Dirbo 1r užmiMŽiutN •**
rantuotai Ir aafininta

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Waritfonaw Ave. “ 

TeL 927-8559 „

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME /
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397 f;

«2—N M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tikti! S9t powwtlul lutomoMll* 

UaMItty ipdriudlmai pend abitam 
Kreiptis

32M773

i LAIKRODŽIAI Ir BRANOiNTMŽ

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WIST 6Wb STRICT

, TMefj RRpuMk M 941

M.. J I M K U I 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450

žymai ir kitokį bl antai.

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Areber Av. 
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