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LIBANE VEL PR
RUSAI SUĖMĖ IR Į “CYPĘ” ĮKIŠO 

j AMERIKIETI BIZNIERIŲ
maskVa. - Maskvos ponų milicija brutaliai iš automo

bilio ištraukė International ’ Harvester bendrovės atstovą Fr. 
Jay Crawford,; kai; jis sustojo prie šviesų. •

Milicija jj apkaltino užsienio 
valiutos spekuliacija ir įkišo į 
kalėjimą. Tuo budu Crawford 
gali * pasėdėti Sovietų “rojaus" 
kalėjime kokius dešimt me
tų. . - •

žinių agentūros sako, kad In 
tęmational Harvester skyriaus 
Maskvoje direktorius Crawford 
buvo suimtas be jokio pagrin
do. Jo suėmimas rišamas .su su
imtais JA Valstybėse dviemis 
Kremliaus pasiuntinybės J.Tau- 

, tose pareigūnais, ^kuriuos Ame
rikos žvalgyba.sugavo, šnipinė-

reaguoja, — nekreipia į tai dė- 
messio.

Betgi International Harves
ter bendrovės direkcija neri- 

manuja ir sako, kad Crawford 
yra nekaltai įkištas į kalėjimą. 
Bendrovės direkcija jau yra su 
sirišusi su valstybės departa- 
metu ir su savo skyriumi Mas
kvoje. Ji pasiryžusi dėti visas 
.pastangas Crawfordą išlaisvin
ti. Ji tik laukianti valstybės de
partamento direktyvų bei nu
rodymų.

Craw^ordo asmenybėjant. Mancmįa,kad Maskvos
ponai direktorių Crawford tiki-J Crawford yra baigęs lUinojuje 
si,.iškeisti į minėtus du šnipus, aukštąjį mokslą, buvo 1957-58 
kurie dar laukia teismo JB&OŠ, m. JAV aviacijos karininku ir 
čia pat sėdėdami JAV kalėji- dabar jau dveji metai Crawfof- 
me> * . . I-

m. JAV aviacijos karininku ir

das Soviet i jos vadovauja Inter- >
Birželio 13' d. apie amerikieri national Harvester bendrovės

• čio suėmimą buwH^a&formuo- bizniui^cun daranti su Kremliu- 
ta Amerikos pasiuntinybė Mas- mi iki 300 mH. dol. prekybą. In- 
kvoje, kurios atstovas, tuojau temanior.ai H. b-vė savo pre<.

kė Svietų užsienio reikalų komi 
sarai protesto notą, reikalau
damas tuoj paleisti suimtąjj In 
ternational Harvester direkto
rių,) vedėjų-TOįskvoJą; b-vės. pre-

Suėmus-- Crawford, - Amerikos

OfijrfsH,<kuri yra 'Amerikos fpa- 
siuntinyUės' prekybos - -skyriaus 
tarnautoja- ir kuri kartu auto
mobilyje su. Crawfordu važia
vo' Ji taipgi miličijos' buvo įki
štą' į-kalėjimą, bet paaiškėjus, 
težyji --turiti diplomatini nelie-

Maskvos dienraSčk) “Izvestija” 
» versija

Sovietų komunistų partijos 
dienraštis “Izvestija.” dar prieš 
Crawfordo suėmimą, atrodo, pa 
ruoštu straipsniu jau ruošė su
ėmimo dirva. Tokios nuomones 
yra ir vienas maskviškis. “Izve- 
stija” birželio 12 d. jau skelbė, 
kad buvusi Amerikos pasiunti
nybės sekretorė M.D. Peterson, ' 
Vietnamo karo veterano našlė, 
buvo pereitų metų liepos mėn. 
išvaryta iŠ Rusijos. Ji buvusi 
šnipė ir nunuodijusi vieną rusę, 
kuri, pasimaišiusi šnipinėjimo 
kelyje. Pasak Izvestijos, į tą ne 
švarų dari>ą bus įsimaišęs pir- 
masis Amerikos pasiuntinybės 
sėkr. R Fulton ir du keliauto
jai iš Vašingtoną

Nei Amerikos pasiuntinybės 
Maskvoje, nei valstybės depar
tamentas, dėlei tokios “livesti- 
jos” nepamatuotos istorijos, ne

, kybinį skyrių Maskvoje atidarė 
1974 m.

žEMeS^DREBeJIMAS 
SUKRĖTĖ JAPONIJĄ

TOKIJO. — Pirmadienį įvy
kęs žemės drebėjimas Pacifiko: 
okeano gelmėse netoli Japoni
jos; sukrėtė jos šiaurės pakraš 
čnts ir centrinę Miyagi prefek
tūrą, kur 21 įmonės fouvo už
mušti, 340 sužeisti ir vienas din 
go be žinios.

Prefektūros sostinėje Sendai, 
apie 180 mylių į šiaurę nuo To
kijo, mažiausiai du žmonės už-i 
mušti virstančių telefonų stuk’ 
pu ir du mirtinai prislėgti sta
tomo namo virstančių sientr 
jų.

Drebėjimas, kuris buvo nuo 
7.5 iki 8 pagal Richterio skalę, 
smarkumo, 140 namų sugriau
ta ir visoki susisiekimo laidai iš 
vartalioti, plentai 52 vietose su 
ardyti, 9 tiltai sugriauti, 17 vie
tose nuslinkę kalnų šlaitai ir

Chicago, II. — KetvirtadienifeTliiirsdav,

Vincas Samoška, Illinois Lietuvių Prekybos Rūmų pirmininkas. įteikia Lietuvos vėliavą jau
nam Mike Veeck, WhithSox bendri K ės pirmininko sūnui, kad ji plevėsuotų sporto aikštėje visą 
Lietuvos Sporto Dieną.
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RUVINOS KOVOS
JUNGTINĖS TAUTOS NEPAJĖGIA 

SUVALDYTI PALESTINIEČIU
PIRMOS DIENOS KOVŲ METU NUŽUDYTAS BUVUSIO 

PREZIDENTO SŪNUS TONY
BEIRUTAS. Libanas. — Nespėjo izraebtai apleisti savo po

licijas paskutiniame Libano miestelyje, tuojau prasidėjo labai 
kruvinos kovos tarp palestiniečių ir L'bano falangistų.

Gerai organizuoti ir ginkluoti 
falangistai netikėtai puolė Fran 
kieh miestelį ir nužudė 58 Liba
no krikščionis.

Jų tarpe buvo nužudytas 24 
metų amžiaus Tony Frankieh, 
buvusio Libano prezidento Fran 
kieh sūnus, iki mirties kovojęs 
prieš besiveržiančius palestinie
čius.

•Mis ai Jebel miestelio aikštė
je Izraelio ir Libano kariuome
nės daliniai pagerbė nusilei
džiančią Izraelio vėliavą ir per
davė libaniečiams paskutinę 
Pietų Libano teritorijos dalį. 
Miestelis buvo apgyventas Li
bano musulmonų, bet neįvyko 
jokio konflikto tarp gyventojų, 
iškeliaujančių izraelitų ir Liba
no karių. .•<<—

Izraelitai susėdę į ., šarvuotus 
automobilius, /afs&veilaiK> liba
niečius ir iškeliavo i Izraelį, ku 
rio teritorija buvo tiktai vieno 
kilometro atstumo  j e.

Nespėjo kojos iškelti pasku-j^^ jokios ginklų pirkimo su-
Trr zil i IrnvnTC' rl zitvi r» I-v. <1 _ . v ■

AR PIRKO ARABAI TIEK 
GINKLŲ PRANCŪZIJOJ?

PARYŽIUS — Prancūzų už
sienių reikalų ministerija antra 
dieni paneigė Egipto paskelbtą 
žinią, kad Prancūzija sutikusi 
parduoti Arabijai už $24 bilijo
nus (milijardus) ginklų, jų tar
pe, tankų, helikopterių ir toli 
siekiančių radaro į reu. r j;

Egipte leidžiamas pusiau ofi
cialus žurnalas Oktober, kuria
me dažnai skelbiamos paties 
prezidento Anvar Eadato min
tys, paskelbė, kad pirkimo-par
davimo sutartis buvo pasirašy
ta. kai Saudi Arabijos karalius 

neseniai lankėsi Pran
cūzijoje ir kad ginklų pristaty
mas prasidės 1980 metąis. Ta
kiau Saudi Arabijos užsienio 
reikalų * ministers- princas Saud 
vizitui pasibaigus pranešė spau 
dos kanferencijai, kad kara- 

Į liaur vizito metu per-48 valan-

Chadel

KALĖNDORELIS

x Birželio 15: Leonidė, Vitas, 
Barinta, Gudria, Tanvilas.
i’Sau» teki — 5:15, leidžiasi 
-8^8.

Sauteta% truputį Otesntą,

UŽDRAUDĖ JAUNUOLIAMS 
PARDAVINĖTI ALKOHOLI

CHICAGO. — Čikagos mies
to tarybos komitetai vienbal
siai nutarė, kad jaunuoliams 
iki 21 metų amžiaus būtų už
draustą parduoti degtinė, vy
nas .ir alus, šis klausimas turės 
būti apsvarstytas miesto tary
boje.

Greičiausia ir miesto taryba 
statymo pakeitimą priimsianti, 
kadangi girdi jaunuiliai padaro 
daug žalos ne tik patys sau, bet 
ir pašaliniams. Ypač labai daug 
girtų jaunuolių maišosi gatvėse 
bei greitkeliuose. Dėl jų įvyks
ta daug automobilių nelaimių. 
Be to, jie padaro jr kitokių nu
sikaltimų.

Čikagos policijos departamen 
du tvenkiniai pralaužti. Vienai apie jaunimą sako kad nuo 
laimė, kad žemės drebėjimas į“ 197g m Čikagoje buvo suimta 
vyko ne tirštai apgyventose sri 1,949 jaunuollių girtame stovy- 
tyse. Miyagi prefektūroje nuo įr kurie buvo nesenesni kaip 17 

ribėtų, šiais metais 17-kos metų 
amžiaus jaunuolių buvo suimta 
168, kurie vairavo automobilį 
girtame stovyje.

drebėjimo namų sienos suspro
ginėjo, Tokijo namuose nuo len 
tynų indai, bonkos ir vazos nu
byrėjo. Honsu salose šiaurės pa 
kraščių gyventojams buvo pra
nešta, kad iš okeano gali ateiti 
milžiniška vandens banga, bet 
neilgai trukus perspėjimas bu
vo atšauktas.

Švedijoje, Upsalos seismolo
gijos institutas nustatė, kad 
drebėjimas buvo pilnai 8 laips
nių pagal Richterį. Tai smar
kiausias iš visų žemės drebėji
mų šiais metais.

200 METŲ KALĖJIMO

šešių vaikų tėvas Simon Pe
ter Nelson buvo apkaltintas, 
kad j*s nužudęs savo visus vai
kus. Teismas jį t rado kaltu ir 
už tokį žiaurų darbą teisėjas už 
krovė jam pasėdėti Amerikos 
kalėjime 100—200 matų.

Viešini Mask-

Sacharovo laiškas Švedijos 
karaliui

MASKVA
voje Švedijos karaliui Gusta
vui. Nobelio premijos laurea 
tas prof. dr. Andriejus Sacha
rovas pasiuntė karaliui laišką, 
kuriame prašo karaliaus užtar 
Ii ir išlaisvinti karele esantį 
bioL S. Kovaliovą. Kovaliovas, 
kaip žinia, buvo Vilniuje na 
teistas dešimčiai metų sunkių
jų darbų kalėjimo bausme, pri 
metant jam priešsovietinių 
veiksmų kaltes.

Sacharovas karaliui laišką 
parašė, kai sužinojo, kad kara 

• liūs Gustavas dalyvaus Marie

Zaire prašo pagalbos
Iš Angolos Kubos bei rusų 

“patarėjų” paruošti įsibrovė
liai į Zairės vario kasyklas ne 
tik priskerdė žmonių, bet ii 
sugriovė bei sunaikino visu*

Rumunijos prez. Londone
LONDON. — Rumunijos pre 

zidentas Nikolae Ceausescu ii 
jo žmona Elena birželio 13 d. 
atvirame Anglijos karališka
me vežime važiavo vizito tiks
lais į Britanijos karal.škus riį įrengimus skirtus vario rūdos 
mus. Važiuojančią Rumunijos apdirbimui. Vario kasyklos 
valstybės porą gatvėse palydė-’ ypačiai vario išvežimas į užsie 
jo Rumunijos pabėgėliai su uį, buvo ir tebėra Zairės vals- 
tinkamais plakatais. 0 Londo-f lybės pagrindinis pajamų šal- 
no konservatyvus dienraštisĮ finis. Jas sugriovus, krašto iž- 
Daily Telegraph priminė, kad das liko be pajamų. Todėl Za- 
Rumunija iki šiol tebėra tam-! irės prez. Mobutu Sese Seko 
si policinė valstybė, kurioje Į kreipėsi į vakarų finansinin

kus padėti kraštui atsigauti iš 
ekonominės suirutės, paskoli
nant bent vieną bilijoną dole
rių.

Vakarų finansininkai ir Tarp 
tautinis finansų fondas betgi 
taip paprastai ir lengvai nesu 
tinka paskolą suteikti. Jie pa
reikalavo ir, berods, Zairės pre 
zidentas sutiko, kad į svarbius 
administracijos postus ir ypn 
čiai i Zairės valstybės banka i c * •-
būtų paskirti užsieniečiai spe 
cialistai.

priespauda viešpatauja, kaip 
ir visoje Sovietų imperijoje.

Rumunijos prezidentas įsi 
gijo .vardų kaip tarpininkas 
arba taikintojas susipešusių 
šalių. Jo priėmimas Britanijos 
karalienės pačiuose Buckin 
ghamo Rūmuose aiškinamas 
anglų noru atitraukti jį kuo to 
liausiai nuo Maskvos įtakos.

\lius Gustavas dalyvaus Marie /.kai 
Ivoje biochemikų rimpoaume^jvs

48-AS DISTRIKTAS 
IŠSIRINKO ALDERMANĄ
Edgewater gyventoja, buvu

si mokytoja Marion Kennedy 
Volini laimėjo rinkimus į 48-to 
distrikto aldermano vietą. Ji į 
rinkimus išėjo kaip nepriklau
soma demokratė. Ją parėmė ir 
to distrikto respublikonų orga
nizacija.
PRIGĖRĖ DAUČT MOKINIŲ 

_____  1 
šiaurės vaakrų Kanadoje de

šimties baidarių grupėje išplau 
kė pasivažinėti ežero didokas 
skaičius moksleivių. Jiems va
dovavo mokyklos mokytojas. 
Bet užėjusi audra ir vėjo sū
kurys baidares apvertė. Dalis 
mokinių sugebėjo išsigelbėti,bet 
12 jų prigerti -

Moksleiviai buvo nesenesni 
‘ pip 13-kos įdėtų. Vyriausybė

Siūlo gaminti neutrono 
bomba

WASHINGTONAS. — Sena 
to karinis komitetas siūtol 
perz. Carteriui tuojau pradėti 
gaminti neutrono bombą. Bom 
ha arba jos dalys būtų laiko
mos Amerikoje, o reikalu 
esant nesunku būtų persiųsti 
į Europą ar kitur.

Senato karinis komitetas ne 
patenkintas prezidentu, kad jis 
negalįs apsispręsti, kas daryti 
su neutrono bomba.

— New Yorke policija suėmė 
391 protestuotoją, kurie buvo 
nepatenkinti Jungtinu^- Tautų 
atomo politika,.

tinis Izraelio karys iš demakra- 
cijos zonos, gerai organizuoti ir 
ginkluoti palestiniečiai pradėjo 
veržtis . demarkacijos zoną.

Turimos Izraelio i nformaci- 
jos sako, kad antradienio vaka
re toje pačioje demarkacijos zo 
noje, šiaurinėje josios dalyje, 
jau buvo 800 gerai ginkluotų 
palestiniečių, kurie yra pasiry
žę veržtis prie Izraelio sienos.

Antradienio naktį Izraelio už 
slėnio reikalų ministeris Daja
nas pasiuntė protesto notą Jun 
gtinių Tautų karo vadovybei, 
kuri sulaužė Izraeliui duotą pa 
sižadėjimą. Jungtinių Tautų ka 
ro vadas prižadėjo neįleisti pa
lestiniečių į tas sritis, iš kurių 
iškeliauja Izraelio kariai. Jeigu

___ 4 5 • _ - X—. 1

Jungtinės Tautos 
nebūtų davusios

tarties nepasirašyta.
Izraelio ambasadorius Jungti 

nėse Tautose Chaim Herzog 
pasakė, kad toks Prancūzijos ir 
Saudi Arabijos biznis būtų ‘la
bai rimta” grėsmė visai Izrae
lio egzistencijai.

Komunistai nori prisiauginti 
komunistų

Besilankantieji šiais metais 
Kanadoje dvasiškiai iš okupuo 
tos Lietuvos pasakojo, kak 
okupuotos IJętuyos valdžia jau 
padidino įstojančių jaunuolių 
skaičių į seminarijas, o ateity
je, esą, priėmimas bus nevar
žomas ir neribotas. Tą reikalą 
“L. K. B. Kronika" .32 numery

tokio pažado je taip paaiškina, kad į kuni- 
________ ______ Izraeliui, tai gų seminarijas okupuotoje Lie 
Izraelio "kariai nebūtų iškeliavę tuvoje kandidatus priViunčian- 
iš vadinamos Litanijos sri
ties.

ti komunistų partija su KGB 
žinia. Jų tikslas yra prisiaugin — 
Ii komunistiniu veikėjų kunigo 

Izraelitai, aptarę klausimą su dvasiškio kailyje. Esą, tokių 
“vilkų avies kailyje” kunigų 
seminarijoje yra nemažai. Ku
nigu seminarijos vadovybė kai 
kuriuos yra išaiškinusi, ji 
juos žinanti, bet negalinti išva 
rvti i

Jungtinių Tautų karo vadovy
be ir gavę užtikrinimą, kad pa
lestiniečiai tikrai nebus įleisti į 
demarkacijis zoną, iškeliavo iš 
Libano.

Dabar aiškėja, kad Jungti-1 ryti iš seminarijos, bijodama 
nių Tautų karo vadovybė netu-i j<(rp, ] rsto.

— Arnulfo Arias!, buvęs Pa
namos prezidentas, praeitą sek- 
madienį jau gr>žo j Panamą. I)a- 

. bartinrs prezidentas Torrijo pa- 
j kad^’^^ kad opozicija jam nesan- 

palestina I ° Pavojinga, nes. jis laimėjęs 
- Ipač ą geriausia sutartį.

ri pakankamai karių palestinie-Į 
čiams suvaldyti. Dabartiniu me j 
tu Pietų Libane yra prancūzų, 
švedų, horvegu. Kanads, 
kijos, Nepabo. Irano ir Fiji sa
lų karių. Karo vadai žino, 
jie privalo neleisti 1 
čiams įsiveržti i demarkacijos 
zoną.

Dajanas priminė Jungtinių 
Tautų karo vadovybei, kad ji 
laužo susitarimą padarytą su 
fzradiu.

Libano krikščionys labai ne
patenkinti antradienio įvykiais 
Siaurės Libane ir Izraelio pasie
nyje. Krikščionys, yra įsitikinę, 
kad iš Sirijos užplaukę pakuti;

niečiai yra pasiryžę išnaikinti 
Libano krikščionį Jie nesilai
ko Sirijos karo vadovybės nus
tatytų oaliaubų. jie lanžo ir 
Jungtinių Tautų pažadus dėl 
pasienio. Krikščionių vadai Įsa* 
kė kiekv enam krikščioniui gin
tis nuo puolančiu palestinie-

t
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Lietuvos valstybinė tauta
(Tęsinys)

• lį Lietuvos valstybę (kartu džiui, siekiančiams tautos laisvė,
7>u Lenkija) 1795-ju padalinimu ilgainiui, maždaug per 70 metų?

Naktis dausų skara žvaigždėta, 
Papuošė žemę sutemų — 
Jaunų svajonių prikuždėta, 
Laumė keliavo be namų ....

V. Jonikas'— Lydėjau viešnią vėtrojeMODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIM AtlčIUS

Asmuo su savo akiračiu, su 
savo pažvalga ir tašku, gali būt 
nepriklausomas. Tokiam injdi- 
vidui kiti inteligentai nereika
lingi.

Akiratis dar yra svarbus nie
kas ir kitu atžvilgių: individas

Ife gali prie nieko pridėti? Nie-||,j|^ Galima ir į Vilnių nuvykti 

Lįui. tuščiam ritinukui,^ kurisį^ dėsnius.

dar paaiškinu Tamošius.
’ — Tamošiau! — pertraukiau 

besikarščiuojantį bičiulį. — Sa-

r PASTABOS PRIE NIEKO
*•— Nesąmonė! — užprotesta-

Tomošius, perskaitęs viršuivo lomosius, persKdiięo 
parašytą an t galvį. — Niekas yra 
tuščias dalykas, be kūno, be šie-! 
les,, nematomas, neapčiuopia-1

kad būčiau
Tavo apkabinime-----

>» 99

kaip šis medis, kad 
dieną pražaidęs — 
dega
apkabinime vėjo

Sigute Pašilytė

Povas ir Dievaitis.

Povas atėjo pas dievaitį pa- 
[siskųsti, būtent jis negerai su
tvertas esąs. Dievaitis paklausė: 
ko tau nepritenką? Povas atsa
kė: asz negaliu teip grąžei gie
doti, kaip kad laksztingala ga
li; asz esmių ant padyvni vi
siems paukszcziams: parėdai 
mano kaip karaliaus, o kojos 
kaip prasezioko vyžuotos!

— Labai gerai ėsi, vaikeli, 
sutvertas: tavo stuomuo dido
kas, gražus, puikus, perlais ir 
žėincziugais parėdytas, ant gal- 
veg kvietka isz barvų brangiau- 

. šių akmenėlių. Kojos tvirtos ir 
1 sylingos: visam svietui grožy

bes parėdnės parodyti gali; šal- 
daus balso ir giedojimo tau ne
reikia: per tai klausytojai at-

i

les,, nematomas, neapčiuopia-1
mas — lai kaip ir kokią pasta-1 ^jjn0Įjs vient akiračio į .M - • 1 _ 2 Jn:o I °

____ ____________ t _ L
kjas,.iš kitos pusės* lyginasi nU’Jr persiorentuoti pagal tarybi-

ištinka prie rimtų dalykui
____ ii <. _____ ___ .4 'juk tai gra-“Akiračiai’" 

žus špaudinukas.* Miela pasižiū
rėti !

kreiptų akis nuo tavęs ir nesi
stebėtu isz tavo gražumo. Ir Hi 
nenorėkie sau visų dovanų, ku
rios kitiems priguli; per tai bū
tum neteisingu. Arelįs sylingi- 
ausias, dėlto, kad jis karaliumi 
yra; garnys geriausius sparnus 
turi, jis yra keliaunįkas; laksž- 
tingala saldų baisa turi deltoj 
kad ji yra gisminįkL Ir visi ki-j 
tį turi.savaą. dov^as^arvmdLam ’

V

Bolševizmo metai
Pastebėjęs perduodant vėliavą kuzove sėdėjęs pus

karininkis Bžezauskas iškabinti vėliavos neleido ir nu’ 
plėšęs ją nuo koto pasiėmė sau, o po to perdavė į auto
mašinos kabiną. Netoli nuo Bžezausko stovėjo teisiama- _ __ _ * ••• •
sis Macijauskas, taip pat būdamas priešinškai nusitek, 
kęs sovietų valdžios atžvilgiu, su antisovietiškais šauks
mais pradėjo reikalauti grąžinti vėliavą. Gavęs, vėliavą 
iš teisiamojo Zelalio, kuris ją paėmęs iš automašinos 
kabinos, drauge su anksčiau šioje byloje nusteistu Kla-

^visiškai panaikinus ir mūsų ba skaitant nuo XIX-jo šimtmečio 
Jorijąi kone visai nutautus-su- vidurio, išsivystė ir mūsų vals-

__ *_ . . . . . . ... *
iorijąi kone visai nutautus-su- 1 
lenkėjus, mūs lietuvių tautą su tybinė tauta 

xn_A_*  > a. v . .. l_

j ^ič^T u t sk ai jie buvo nesą atstatyta laisva,-nepriklausoma

(“Staatsvolk”),

sąmonės, o tuo pačiu Jr nebuvo 
dar susidariusios mūsų valsty
binės tautos.

Tačiau. 1905 m. Didžiajame
’ T t. « y , Vilniaus Sc!me blykstelėjusi tau

; 08 vard“ 1918 II16vid- Aktu\os politinės laisvės mintis nuos
’SSi n.2^a‘ J!iei ° “eS*7 atstatyta ^sva,-nepnklau.suma t?Wai vystėsj. to_
monmgi D dele jų dalis nežino- demokratiniais pagrindais šutvar • :-sivv,;A s
jo net tai, kad jie yra lietuviai, kyta Lėtu vos valstybė.

) Kada, kokiu momentu susio O

sė, kurios nebuvo galima pava darė Lietuvos (valstybinė) tau* 
,’dintr nei mūsų kultūrine tauta, ta?
iJęi tos mūsg Litu visk os kultu-
Voa tada kiek ir buvo, tai ji bu- 
^o nesąmoninga, menkutė, net-

liau ir išsivystė j savo laksvos, 
nepriklausomos valstybės įsis- 
teigimo idėją.

Dar prieš I-jį Didyjį Karą, to
Pagal vokiečiu istorijos filoso- ^aro Tne^u ir ypač po jo visas

fa ir valstybės teoretiką Fried- viešasis gyvenimas buvo
rich Meinecke, valstybinė tau- suporintas. Net šalpos organi-

kai niekas lyginasi nuliui, o nu-l 
lis yra skaitmuo, kuris padeda 
liihalteriui didelius turtus su
rašyti; nulis yra pavyzdys rato, 
kairio pagalba juda pasaulis; 
nulis yra an kinin kas kiaušinio
—» kiaušinėlio, iš kurio vystosi 
gZrybė- o pats sakai, kad prie 
iiJilio niekas, net pastabos ne- 
tiitf<a. Ne, netiesa?
į^ulis arba ritinukas pavida- 

1^“O'\ daug iliuzijų mumyse 
sukelia; Ne tik kad žmonių gi
minė juda ant ratų-ratukų arba 
rifenukų, bet ir dangus mūsų

nliĮio niekas, net pastabos

”, daug iliuzij u

vaizduotėje yralyg didelis “O”.

Juozas šmotelis

Valio, laureatė, valio!

Šiemetinė Lietuvių Rašytojų 
Draugijos laureatė yra Danguo
lė Sadūnaitė, gavusi-$1,000 pre
miją už poezijos knygą.

Mano supratimu ir giliu įsiti
kinimu ji premiją gavo, ne už 
tai kad parašė, bet ųš tai, ko 
neparašė. -Tai reiškiav kad skai
tant laureatės Danguolės poe
ziją. reikia skaityt; ne tai, kas 
parašyta, bet tai ko neparašyta, 
atseit, tarpe eilučių.

Anksčiau ji tuos tarpus už
pildydavo intymiais ženklais.

netinka anų nuo jų norėti nė 
pavydėti. Tavo yra negražios 
kojos, o kitų dar nepagabesnės. 
Zuikelio gardi mėsa, laputės 
graži skrandelė, jauezio stiprus 
sprandas — o, kaip tos dovanos 
jiems nepagabios yra! bet ką- 
gi daryti? ant svieto būti kitaip 
negali. Nesiskųsk daugiaus ir 
nemurmėk, nes pradės tave vis 
pusgalviu vadinti.

(Pamokslai Iszminties ir Tei
sybės, 1906 m. 3-čia laida)

P-rLietuvių Tarybos 
skelbti ’’Sierovo**

Į žygiai Vašingtone, bylą svarstyti.“ 
suardė rytų —vakarų politikie- Minėt is knvų<

Sutton primena 
k iwki, kai JAV 

r g vb< >s | Ki reigū na i 
Amerikos kli

tori joje į 1
tos politinės laisvės mintis nuos

laisvą, nepriklausomą valstybę, f 
į o tik duoti Lietuvai autonomi- 
I ją. Todėl tada dar nebuvo mū- 
j sų žmonėse šviesios valstybinės

3

it ’
Li/^rb

■■VA'| tvirti jos
A ' r • ■   1 - —*"

viešai arbitrary or capricious”. Vvrx- 
įsakymai ir ausias gi JAV teismas atsisakė

Minėt is kny 
rių nešvaru “biznį” ir tu i būdu! pyje prof. <h\

)s 2X-me pusiu-

I bent lietuvius, latvius ir e tos ir Simo Kudirk 
išgelbėjo iš įkurto Gulago ka- paknmčių

“rojaus”, stovėjo ir žiūrėjecetuose 
Sierovo” išvydus 

t’NHRA nebei.š-
ve ir le .V inklj bė-

gaudėgiojanti paliegėlį, kurį
i poLLikieriai Sovietų jūrininkui ir kuris ank-

slaliniško
įsakymams 

dienos šviesą 
drįso j u vykdyti,
atlyžo bent Pa balt ės 
atžvilgiu (Leonardas 
“Amerikos Lietuvių 
72 - 97 psl).

Apie paliegusių iš Rytų Eu-'

pabėgėlių s< i:»u p?
Šimutis, (requested asylum). 1

Taryba”,

tik ųabėgėho U i siu 
šą, Ku

dirkas įvvkis yra pasekmė sle
piamų “Operation KecJhaul” 
aklu ir t’. S. War Trade Board

« ,,ylų 1X1- nario l..(lvi|) G;1V |<;18 m 

grąžinimą prievarta, prof. dr. 
C. Sutton knygos “National

ropos esančio “rojaus** žmonių |<vį|)1os 

Irinos 
m. 
sek r.

knygos
i Suicide: Military' Aid to the So- 
J viet I nion” 52-53 puslapyje ra- 
i šo: “Iki šiol gyny'bos departa- 
I ment t slaptai laikomi “Opera- 

2 tion Keelhaul” aktai yra geriau-

Iliustracija

ta (“Staatsvolk”) susidaro tada, 1zac^f^ pasidarė politinės, sie
kai jos žmonės pagauna savos 
valstybės įsisteigimo idėją ir 
kai jie turi jau šviesią tos vals 
tybės sąmonę (“helles Staats-

vaistybės 
“p e a c e f uipatausku vėl pririšo vėliavą prie koto ir laikė ją iki tįd,' 

kol automašiną lydėjęs leitenantas pastebėjo ją ir įsakė 
nuimti.

Be to, teisiamasis Narkūnas drauge su teisiamuoju 
Klusu, būdami priešiškai nusiteikę sovietų valdžios at
žvilgiu tarp dalies karių sistematingai vedė antisoviėtr 
nę propagandą ir pareikšdavo išdavikiškus sumanymus, 
bendrai svarstydami galimumą pabėgti užsienin j viė-. 
ną kaimyninę kapitalistinę valstybę. >. . .

' f T - '

Remiantis išdėstytu pripažįstami kaltais: ; ’’
Kaušiia Juozas, Miko sūnus, Baltrušaitis Kostas, Jo 

no sūnus, želatis Kostas, Vlado sūnus, Macijauskas Ąl" 
fonsas, Prano sūnus, padarę nusikaltimą numatytą RT* - 
FSR BK 58-10-ld, ir 58-11 str. str., Narkūnas Bąlys, Mar
ciaus sūnus, ir Klupšas Stasys, Kazio sūnus, padaręs nu* 
sikaltimą, numatytą RTFSR BK 19-58-1b. 58-10’ 1d, ir 58- 
11 str. str., vadovaudomos RTFSR BPK 319 iri 326 'str.' 
str. • ’ ■ • ■■--^7- ;

kiančios Lietuvos valstybės ats
tatymo. Ir tuojau po karo atsi
rado mūsų žmonėse šviesi jų 
valstybės sąmonė, jų .pasiryži-

varkinga, primityvi.

2) XIX-jo šimtmečio pirmoje 
pusėje S. Daukantas, valstiečio 
šūus, teisininkas, bet teisės ne- 
'praktikavęs, ddelis idealistas, 
drauge su irgi vlastiečio sūnum 
vysk. Motiejų Valančiu pradėjo 
lietuvių tautinio atgaivinimo są 
juiĮį, į kurį įsijungė vėliau dar 
ir ; daugiau lietuvių

bewusstsein’). Kada gi tas bu;mas gurėti savo la svą valstybę, ,
vo mūsų žmonėse? i kas ir parodė, kad jau yra susi-

“bridge-building” d k- 
išdava, atgaivintos 19f>9 

prez. Nik šono ir 
Kisingerio

trade” vardu.

Gi “Wall Street Journal” 1972 
m. lapkričio 21 d. laidoje pa
brėžia, kad sutartis, žinoma 

I vardu ^Operation Keelhaul’, yra 
ne tik tradiciniu Amerikos lai
svių, bet taipgi ir Genevos kon
vencijos pažeidimas. Ir dar blo
giau, 1915 metų birželio mene
syje Fort Dix, New Jersey, apie 
200 rusų belaisvių buvo chemi
kalais apmarinti ir pakrauti 
New Jersey į rusų laivų, sutin
kant JAV administracijai. Ki
tur daugelis pabėgėlių prisigir- 
dė patys, persipjovė gergles ar 
kaip kitaip nusižudė, negu kad 
grįžti į brutaliai kankinamą 
mirtį, žinodami, kad ji jų lau
kianti.

Prof. dr. C. Sutton 53-me mi
nėtos knygos puslapyje dar pri
mena, kad Amerikos Kongreso 
priimtas laisvės ir informacijos 
aktas ir taipgi administracijos 
reikalavimai, greičiau nuimti

(Nukelta į 5 psl/

sias politiškai motyvotos cenzū
ros pavyzdys.XIX-me šimtmetyje prasidė-’ dariusi mūsų valstybinė tauta. |A

1915 metų aktai liečia rusų 
ir rytų Europos žmonių perse
kiojimo tęstinumą antrajam 
pasauliniam karui pasibaigus, 

stuss pradėta “raganų medžio-'padedant
klė”, ieškant prieš trisdešimt 
metų buvusių nusikaltėlių, nors 
tų nusikaltėlių tikri dokumen
tai tebėra užantspauduoti ir už- 

spynomis 
kuriuos

I Jos vardu tada 1918. II. 16 d. 
5 Aktu ir buvo atstatyta 

tautos susidarymo vyksmą, bet valstybė, 
jos dar nesuformavo. '

Savos valstybės įsisteigimoj ' _ _

jo šimtmečio pradžioje - tai Paremiant taptųapsisprendi- 
1905 metais jvvkusiame Didžia-. ™ teise (SelbstbesUmmungs- 
jame Vilniaus Seime, i kuri su J recht, selfdetermmation). Tas pa 
plaukė iš visų Lietuvos kampų. ir Lietuvos Nepr.klau.so- 
net 2.000 žmonių. Tas Seimas my^s Akte.
betgi Rusijos carą pareikalavo; Todėl bus pravartu parašyti 
duoti Lietuvai ne įsisteigti savo Į įįa dar žodi kitą ir apie tą tautų

i Chicago  je sgaitytos paskaitos 
mintis. Tada bus aiškesnis (ir 

i skaitytojui suprantamesnis) to 
lesnis Lietuvos valstybės atsta*

Kad del tavęs kas nors nedžiūtų! 
Svajoja vaikas «— gimnazistė 
Kaip nors iš algebros išbristi 
Ir į tave nuvykti tyliai, —

j Neveikia ir dvejukių gyliai . . .
Pradėjęs želti kiek jaunuolis, 
Ar aušta rytas, laukia guolis, 
Tpie tave jis vis svajoja, 
Kai ten įkels jis savo koją . . . 
Karjerą filuwse, artisto, 
Troškimą tokį net išvy sto, 
Kad niekais virsta mylimoji . . . 
Abi į Holivudą koji! 
Paslaptingoji dvasios spėka, 
Svajotojų jaunuolių Meka! 
IX Holivude, saulės mieste!
Kam į tave keliai taip riesti?! ♦ •. 
Pasaulio žymiosios gražuolės, 
Stipruolių virtinės, gurguolės, 
Į Holivudo miestą traukia, 
Pasisekimo, triukšmo laukia! .. • 
Bet, sako, silkėmis ten minta, 
Nes visur sunku — užrakinta .. • 
Tie tūkstančiai smarkių artistų, 
Gal Kordiljerus net nuristų, 
Kiek jų badauja Holivude, 
Bevaikščiodami kaip paNūdę . . . 
Vargšelė žydiška tarnaitė 
Susižavi net pasakaite, 
Kad Holivude ji iškiltų 
Ir pamazgų jau nebepiltų . . « 
Dažnai ji kiną mieste lanko, 
Kai tik litelį turi rankoj .. • 
Kai siūlosi jai kas mylėti, 
Jį—, galinti juk ištekėti 
Kaip filmų žvaigždės kitos teka . . . 
Taip vargšui jos didvyriui šneka — 
Nxtrs aš nesu nei kiek poetas, 
Bet, kad dangus žvaigždžių prisėtas 
Aat Holivudo — as nujaučiu .. . 
Geriu jo orą Vienu plaučiu . > • 
Ir puolančių” žvaigždžių ten yra 

O gal tiesiai bym^%v^w
Ispanės, negrės’ ar mulatės, <- - 
Kas tik kokios pasiukvatys, 
Tuojau pareikalauti gali 
Kiekvienas vykdamas į šalį, 
Kur- filmas nuo senai gamina, 
Kur'veržiasi ir mano Nina . . . 
Kur palmės išskėtė viršūnes, 
Ten.svajonėles — tas bekūnes 
Kiekvienas siunčia, kas tik gyvas: 
Taip, ten didžiausias dyvas, 
Kurio nematė Babilonas, 
Kur viešpatauja nūn sijonas, 
Kur kelinės net laimę teikia, 
(Ar Čapliną minėti reikia?! . . .) 
O, Holivude, svajų miestas, 
Kam kelias į tave taip riestas?! . . 
Išnyktų minios momentaliai 
Nulenkti galvas meno galiai ! ...

Arėjas Vitkauskas
Kaunas, 1931 m. 11 mėn. 2 d.

į r r

.w,

■ *

ir ; daugiau lietuvių šviesuolių. 
Nors jų ir nedaug buvo, bet de-

jęs mūsų politinės laisvės sąjū
dis tik pradėjo mūsų valstybinės musu

i
'Į

nuteisė: z -s
Kaušilų Juozą, Miko sūnų, Baltrušaitį'Kostą, Jono__ - . _ . _ _ _ ‘ vi--. K,'>

9
t

S

sūnų, Macijauską Alfonsą, Prano sūnų, ir Želalį kosiąį1 
Vlado sūnų, už visus jų padarytus nusikaltimus .’pagal 
RTFSR BK 58’10- 1d. str. atipiti laisvę pataisomųjų J±ar-
bų stovyklose pirmiems trims kiekvienam po penkerius 
metus ir želaliui tris metus, kiekvienam trejiėins JHėtą&š
atimti teises, numatytas RTFSR BK-31 str. a. b. č. d 

Narkūną Balį, Marciaus sūnų, ir Klausą, Stasį/*'Ka-
zio sūnų, už visus jų padarytus nusikaltimus, remiantis 
RTFSR BK 1,-58’lb str. ir vadovaujantis <RTFSR BK oi 
str., atimti laisvę pataisomųjų darbų stovyklose kiekvie-

— ___ _ .__ -z : "L . -’.'i.*

nam po dešimtį metų, be konfiskavimo turto, kadąngi 
jo neturi, susiaurinant kiekvienam ketveriėms metams 
teises, numatytas RTFSR BK 31 str. a, b, d, ir d, {p-, p.

Bausmės atlikimo laiką, Įskaitant ir kardomūjį kali’

M

■r^Į

r k-' M

nimą, apskaičiuoti : Kaušilai nuo 1941 toetų^ušio 27 die
nos, Baltrušaičiui nuo 1940 met gruodžio 26 dienos, Nar- 
kūnui nuo 1940 metų gruodžio 25 dienos, Želaliui nuo 1940 
metų gruodžio 6 dienos, Macijauskui nuo 1940 metų lapk

iričio 2 dienos, Klusui nuo 1941 metų sausid 27 dienos, t

Sprendimas kasacine tvarka gali būti apskųsteš per S
XI Armijos Karinį Tribunolų SSSR Aukščiausiojo Teis-s

*

įė tautos atgaivinimo idėja ir 
veikė dideliu entuziazmu, su pa 
siąukojimu. Ir taip jie prikėlė 
lietuvių tautą iš jos tautinio aps 
nūdimo; savo raštais pakėlė jos
kultūrą, kad iš tos mūsų žmo
nių masės išsivystė mūsų kul-
tūrinė tauta (“Kulturvolk”), 
o iš jos, kaip iš branduolio, pra 
sidėjus joję/ ir politiniam sąū-J
1- t ■■-—T—■ =

J
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J Tautų apsisprendimo teisė 

mintijau brkitrxixI UetuvOs valst^ įstatyta.

mo teise

sakyta ir Lietuvos Nepriklauso-

I .

- ( apsisprendimo teisę, papildant

KNYGOS ANGUJ KALBA
a. Jomlnai, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir tntvmij nuoivm

jųu*iymaJ. paimti H gyvenimo Lengva, rtillus. gyvs ka'bs. gražia. iJieuU I lesius luetuvus v4i»ųv« ~~~
ISO pat Kaina $2J0. i tymo teisinis nagrinėjimas (tei

a _ «■ _ «« « ■ r-iw 9 t ■ i * 1    a a. — ~ m A. nv^ 1 i <7 zZk \; Dr. Juoxas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija sinė analizė). 
plL kainuoja $3,00.

J
&i paL ^kaiua 13.00. Kietais viršeliais $4.00.

----------

"totaą kaygu

rinki nuo pat lėnųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 14? . 
j w W jį t

Or. Jimaa B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy

č

Paslėpti dokumentai
“15* ui ui, broleliai mes 
jaunieji,
užpuolė mus maskoliai
nelabieji ...

Paėmė mus jaunus į
nevalią, x
iš namų į Maskoliją -

, toli varė . . .
Ten tėvo močiutės neturėsim,
nė brolių seselių
neregėsiu! . .

Paleidus į svietą “Hctfocatist” 
filmą, kuriame iškoneveikiama 
vokiečiai ir įvairūs jų padėjė
jai“, neišskiriant lietuvių, bet

rakinti devyniomis 
valdžios archyvuose, 
atrakinti net nesugeba Ameri
kos teismai, kai to paprašo ra
šytojai, žurnalistai bei istorikai, 
rašydami prieš kelis dešimt me
tų buvusios epochos apžvalgą
bei istoriją. Tie užantspauduoti antspaudas 
ir visuomenei neprieinami do- Keelhaul” dokumentų 
kumentai išvydo pasaulį 1945 miesi Freedom of information 
m. vasario mėnesyje “Operation

br i tani s-a m e rikieči - 
ams, kai 4 milijonai iš rytų Eu
ropos pabėgėlių buvo jėga ir 
brutaliai grąžinti į Sovietų Są
jungą. Tai didžiausia visų lai
kų Britanijps ir JAV dpiloma- 
tijos dėmė, neturinti jjkio ry
šio su valstybės saugumu.

Julius Epstein ir American 
Civil Liberties Union iškėlė ar
mijos sekretoriui teisme bylą, 

į reikalaudami nuh 
nuo

i!i d; audimo 
“Operation 

remda-

išgiriant Sovietus ir ju komuni- £ m •> ? ’,J . ^rauuiiJ“ *'Z1,‘UU* iKeelhaul” vardu, kai prez. F.D.
• --------------------------------------— "■' * < ■ "R/Xr-vociaTrkl4- •?». i

Act įstatymu, bet U. S. distrik-. 
to apeliacinis teismas doku
mentų paslaptį pripažino teisė
tu ir neprieštaraujančiu — not

/
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

NAUJIENOSE GAL1A4A GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- 
^JO%VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

OfTa. £ Guisen’L- MINTYS IR DARBAi/ 259 psL, li^anfius 190B 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir susi- 
rūpinimą $1.00

W.0B 
aoo

■ Roosevelt ir Britanijos ministe- * • • • • if 1 Kas vra tautu apsisprendi-] —' . . . • ,
. . j siauresnes josios sąvokos nusa*mo teise. t _1bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija |

Dauguma štižiu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas iri vra 
ginmi įrigyti atsilankius I Naujienas arba atsiuntus čeki ai j f

NAUJIENOS
17S9 BMtk Halfted Street, Chleage, 2L MM8

kymu.
Tautu apsisprendimo teisė

. ______L ------ ---

11! tautos teisė turėti savo laisvą
susidariusios valstybinės

valstybę. Šita
! teisė turi dar ir kiek platesnę
[ nepriklausomą 
j X_ :

prasmę, bet pasitenkinkime čia

NAUJIENŲ

t

II. Tautų apsisprendime tefsė 

ir pagrindinės žmogaus teisės
Teisės teoretikai ir filosofai 

aiškina^ kad tautų apsisprendi
mo teisė yra ne kas kita, kaip 
neatimamoji, neliečiamoji žmcr 
gaus laisvės teisė. Tai yra viena 
iš pagrindinių žmogaus teisių, 
konstatuotų ir žmogaus teisių 
deklaralijoje.

Kaip kitos pagrimfeįs4 i žm. 
teisės, taip ir šita tęsė ' išveda-
ma iš prigimtinės, teisės(K jus
naturale). Taip-galvoja 5vad.

ris pirmininkas W. Churchill 
pasižadėjo Jaltos konferencijo
je diktatoriui J. Stalinini grą
žinti antrajame pasauliniame 
kare pabėgusius į vakarus rytų 
Europos žmones, kurių tarpe 
buvo įskaityti ir visi Lietuvos,
Latvijos ir Estijos pabėgėliai.

X Vakaruose įsteigta pabėgėlių 
priežiūros organizacija UNRRA, 
kurioje svarbią rolę vaidino 
Kremliaus agentai, jau ruošėsi 
pobėgėlius išduoti gerbiamojo 
Stalino “globai” ir net buvo pa
ruošti repatrijacijos planai 
‘‘Šierflįęo’’ įsakymų formoje.
Tik laiku įsikūrusios Amerikos

^JO%VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. J? Guss^T- MINTYS IR DARBAi/ 259 psL, lipančius 190Č 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir jrati- 
rūpiniiDĄ. — ■ ■■■_ —** **

Dr. A.“J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje H00 dabar tik ------1---------

Minkštais viršeliais tik ______________________
Dr. A. J. Ginsen — AUKŠTA KULTŪRA — tIAUROS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ----------------
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čak( arba money orderį prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidoms.
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$2.08

natūralistai (kurie pripažįsta tą 
prigim tfnę teišę) , priešiugaŽ po- ' 
zityvistaras (kurie prigiiripnės 'PIKNIKAS prigimtinę Į teisę) .prĮeširigaŽ po-

‘T

f

r

teisės nepripažįsta -’('šią betgi 
yra nedaug). ./-T /<.? f

LOLKIaidinga pažiūra f tautu 
apsisprendimo teisę, kaip neva 

nacionalinės tautos teisę. £
Daugis mūsų vaizduojasi,’ikad 

tautų apsisprendimo teisė yra ne 
valstybinės tautos, o nacionali
nės tautos teisė į nepriklauso
mą valstybę.

Pirmuoju žvilgsniu ši pažiūra 
atrodo lyg ir teisinga, bet, pana 
grinėjus dalyką giliau ir plačiau, 
paaiškėja jos klaida.

Iš Petro, Stravinsko knyvos 
“Ir šviesa ir tiesa“. Ją galima 
gauti Naujienose ir pas autorių.

TavpyKite dabar 
pasmus

S3UŪ
mo Karinei Kolegijai 72 - jų valandų laikotarpyje nuo to a
mnmantn Irai niiAvococy d . cr4-*i4w.

M............U l
■ ii iKaip susidaro šeimos?

— Tėveli, kur tu gimei?
— Krokuvoje.
— O mamytė?
— Poznanėje.
— O aš?
— Varšuvoje.
- Tai būta laimingo nuoty

kio. kad mes visi taip susitiko 
me.

Ilk pasižvalgyk, matysi aplink kuriais kadaise tarptautiniu 
mastu buvo priimta žymėti ko
jų išlenkimai bei formos: ( ), ir 
(( ,arba)). Dabar laureatė su
brendo ir jų daugiau nenaudo
ja.

Reikia sveikinti Lietuvių Ra- 
Rytoju Draugiją, y-pač jos pirm. 
Tėvą L. Andriekų, už nušalini
mą vienos vertintojų komisija 

naujos, supran
tančios ir vertinarZiOs ne kas 
parašyta, bet ko neparašyta.

Duodame pavyzdinį laureatės kad persiskyTėte!

save ir virš savęs lyg vožtuvą; 
ujvnžtą. To vožtuvo briaunos, 
rčdoa. guli ant žemės. Pats, ro
dos, esi vožtuvo centras, o nuo
tolis į visas šalis yra vienodas. 
Eik ir vožtuvas eis — nuotolis' 
į-visas šalis nesikeis. Matoma
sis vožtuvas yra tik maža dale
lytė dangaus.

įTasai vožtuvas vadinasi “aki- ?r Parinkimą
ratis Juk tai begalo svarbus 
niekas! Taigi, prie tokio nieko 
daugybę pa stabų-pastabelių ga
lima pridėti. Ir pridedu.

Tą nieką arba akiratį labai 
teisingai pastebėjo naujosios 
kartos inteligentai ir pradėjo 
rašyti pastabas, straipsnius ir 
polemikas: Rašė vienas, raše 

trecias ir visas inteli-
n<‘- 

bųvo kur dėti. Taigi, anie rašy
tojai susitelkė ir išleido savo 
s|xuidinuką, kuri užvardino: 
“Akiračiai”. Tasai spaudinukas 
anų raštus, kaip semte susėmė. 
Lietinių tauta prahirtėio. o jau
ni. inteligentai rad < galimybių 
auklėti savo paŽvalgas. ė

Pagal “Akiračius-', 
nėš problemos 
drąsiai, nors ne visuomet patai-l

Piktybė

Dvi draugės susitinka kavi
nėje. Viena sako: “Įsivaizduoki 
mano sužadėtinis visam svietui 
pasakoja, kad jis veda visame 
pasaulyje gražiausią merginą!

Antroji atsako: Nežinojau,

MociaryČios

teisingai

nątras.
g<htų būrelis. 1m-( tų rastų

galimybių

visunnie-
Sj)ivndžianios| ft

kopia į Uisk^. Bet tai mažmožis į
« L1 C L' i ■ I t kv ■ ■ f A Afrikoje neturi ramy!>ės nei žmonės, nei laukiniai žvėrys.

Dramblys džiaugiasi, tad dar tebeturi savo iltis . . «
—*rtaškų gali būt daug nepatai- 
ki® i vieną pataikysi į kitą.

Vi 4#

— Bridgeporto - ekonomistai 
pareiškė, kad infliacija pasirei
škia lengvesniu alum, beveik 
permatomais drabužiais, ma
žesniais automobiliais ir dides
nėmis už juos sąskaitomis.

— San Diego FšaternaJės Po
licijos Orgžmizačijps 9 SkjTius 
ruošė balių, kurį pavadino

■ —pimps aiyj Hooters Ball” ir
planavo į jį ateiti'Sir kašdteni-
niais drabužiais, ttūtų viskas 
planingai įvy kę, Į>el ' pftlicijos 
viršininkas skyrių vfedįjai 
pareiškė, 4tad toks- bąliusr^ra 
blog i skonio, todęj. ir i

— Tuo tarpu iš’ Minril$B|Mįio 
atėjo žinia, kad 25^>olici^^s tar
nautojai vieštuitynt tarėsi, lirtip 
įgyvendinti prieš pmstlturfją 
nukreipus JstatVihus. Po suai-

momento, kai sprendimo nuorašas įteiktas nuteistajam. ;
Originalas su reikiamais parašais 

j Nuorašas
K. T. Teismo Sekretorius M. Sizov 

Atspausta “ ” egz. Išsiųsta pagal sąrašą ’ 
(XI Armijos KT. išvažiuojamosios sesijos aūtspūu- 1

.-C-l
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Į
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Š. m. Liepos 16 d., sekmad. C
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ZU Uspomi jllf jszlfll 1U 
Katei (Meilui darbui. Pirma, jie pa
deda Jumi pasiekti asmeniikus Jūsų 
uistmojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prlei 10 mėne
sio diezą, neū nuoiimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
ša iki

POLONIA SODEdas). ' '
Macijauskas ir Baltrušaitis SSSR Aukščiausiojo 

^Teismo Karinei Kolegijai padavė kasacinius skundus, ku i
- ' H<;tTna-(:

— Los Angeles Mūūicipialinis 
teisėjas Mari<| Gonzalez nūs- 
prendė, kad šunims leidimai rie 1941 metų gegužės 9 dienos posėdyje, pirmininkai!
nėra konstituciniai. Jis rėmėsi 
14 konstitucijos pataisa bei pa
pildymu ir motyvavo, kad nie
kas mokesčių nerenka už kana
rėles, činčiias, žebenstis, grinė- 
jos kiaulytes, arklius, karves, 
aveles ir dar daug kitų gyvulių 
bei paukščių, šuo įeina į jų ka
tegoriją.

— Pagaliau paaiškėjo, kad 
Brežnevas negali, kiek anksčiau

U . J i O j UVJ<

ncit^o.l per 
’ln»Jte y

rinkimo priv jū [įHjžjd ffiofėris 
ir pasisiiūlė 
septynis už
ją atskaityti maldas fe uStrip- 
tyzo”. // .

ju priėjo moteris 
paimKshihkti bent 
£225. Prtetoma už

jant divizijos karo juristui Orlovui ir dalyvaujant f 
riams divizijos karo juristui Dmitrijevui ir brigados ka-

• ... a • <• ... 4ro juristui Klimovui, buvo atmesti..
* ♦ *

'Visai slaptai. Egz. Nr. 1.
< SPRENDIMAS NR. 0055 - . ’

Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjungos: Vardu ’

Ao
H.A

46-ta GATVĖ IR ARCE IMR AVNENUE •

I

galėjo. Tai įrodė jo fotografijos, 
būnant jam Vokietijoje, Egon 
Balir, Vak. Vokietijos Social
demokratų partijos reikalų ve
dėjas pareiškė, kad Brežnevas

* dvi dienas išgėrė tik pusair 
Iros bonkos vodkos.

Naujas broliukas
Jonukas Onytei: Tėvelis kal

bėjo, \ kad angeliukas atnešė 
mums naują broliuką...

Onutė: Kodėl bfilent mutns?
Jonukas: Nežinau^ bet spė

ju buvo nepakenčiamas dangti-

1941 metais balandžio. 1 diena.
XI Armijos Karinis Tribunolas išvažiuojamoje se-

sijoje Vilniaus mieste, susidedąs iš pirmininkaujančio 2 
rango karo juristo Bezgino ir narių: bataliono: komisą-
ro Kunčuno ir jaunesniojo politruko Polonskio,zsekreto* 
niaujant Ereminui, uždarame teismo posėdyje išnagri-
nėjo kaltinamąją bylą Nr. 0093 29 ŠK atskiro pionierių 
bataliono raudonarmiečio —

(Bus daugiau). . I

-

VISI BIZNIERIAI UU
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GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.
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palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ^skaitos5’4%
IVERSAL

\ - L ’ »
LMtuMofdtewegiMr 
to once a day, after 
evening meal, and cut 
excessive use at weisr 
and electricity.

Don’t be a BomLaonI
______________________
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tai, daug prisidėję prie lietuvių tautinės sąmonės Ir kul
tūros.
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Lietuvių Sporto Diena
Ateinantį šeštadienį, birželio 17 dieną, lygiai 12:45 

valandą po pietų Chicagos White Sox Parke bus iškelta 
lietuviškoji vėliava ir paskelbta Lietuvių Diena. Lietuviš 
koji vėliava plevesuos greta JAV vėliavos pačiame di- 
džiausiams Chicagos parke.

Šventę pradės Amerikos Legiono Dariaus"Girėno 
Postas, kariška rikiuote įmaršuodamas į sporto aikštę 
su muzika ir vėliavomis. Kartu su lietuviškuoju Ameri
kos Legiono skyriumi į sporto aikštę įmaržuos keli lie-j 
tuvių skautų daliniai.
t Tuojau po Amerikos Legiono ir skautų į aikštę įžengs 
didokas būrys jaunų lietuvių — tautinių šokių šokėjų. 
Kelios poros susirinkusiems sporto aikštėje žmonėms su
šoks kelis lietuviškus tautinius šokius. Gros Algio Modes 
to vadovaujamas orkestras, o visiems žinomas lietuvis 
solistas, operos dainininkas Algirdas Brazis sugiedos 
Amerikos ir Lietuvos himnus.
; ( Palyginus, Chicagoje lietuvių nedaug. Chicagoje yra 
pati didžiausioji lietuvių kolonija Amerikoje, bet šiame 
didmiestyje lietuvių vis dėlto nedaug. Miestas yra virš 
septynių milijonų žmonių, o lietuviai Chicagoje vos peri

Kai lietuviai organizuotai 1903-šiais, 1905-tais *ir 
1906 tais metais pradėjo kovą už Lietuvos nepriklauso
mybę, tai Amerikos lietuviai daugiausia prisidėjo prie 
kovotojų vedamo darbo. Jie organizavo mitingus visame 
krašte ir sudarė sąlygas kovotojams papasakoti, kas Lie 
tuvoje darėsi ir kuo lietuviai kvėpavo. O priartėjus Lie- 

j tuvos nepriklausomybei, Amerikos lietuviai rinko para- 
i šus ir įteikė tuometinam prezidentui, prašydami užtarti 

laisvės siekiačią ir nepriklausomai gyventi norinčią il
gus šimtmečius pavergtą tautą. Lietuvos valstybei netu‘ 
rėjus kuo pagrįsti lito, Amerikos lietuviai pirko bonus, 
kad litas būtų rimtas pinigas, stiprus kaip doleris.

Charles Lindbergui perskridus Atlantą ir laimingai 
; nusileidus Le Bourget aerodrome, lietuviai pradėjo orga 

nizuoti antrą skridimą per Atlantą, tiktai ne į Le Bour
get, o j nepriklausamą Lietuvą. Tai buvo sunkus darbas, 
bet jis nebuvo toks sunkus, kad lietuvius atbaidytų. Jie 
naudojo visas prieinamas priemones tikslui pasiekti. Jie 
surado pakankamai galingą lėktuvą, pripildė j j reikalin-1 
gaiš degalais, parinko pačius geriausius vyrus sunkiam 
ir nežinomam darbui ir išlidėjo kelionėn. Lakūnai per
skrido Atlantą, bet čia ir vėl mažos lietuvių tautos didieji 
priešai atėmė iš jų laurų vainiką, numušė lėktuvą Žalgi
rio laukuose, neleisdami pasiekti nepriklausomos Lietu
vos. <

Be Dariaus ir Girėno, Atlantą perskrido Feliksas 
■ Vaitkus. Darius ir Girėnas neturėjo progos papasakoti 

apie savo skridimą, bet Vaitkus papasakojo. Lietuviai 
gražiai jį sutiko Kaune, pagerbė jį ir kituose miestuose. 
Darių ir Girėną pagerbė ir Amerikos lietuviai. JAV ka’ 

1 riuomenėje tarnavę ’ Chicagos lietuviai sudarė specialų 
Amerikos Legiono Postą, duodami jam lietuvių didvyrių 
vardą.

. 'i Mikas Petrauskas, geriausias lietuvis kompozitorius 
ir chorvedys, bėgdamas nuo caro policijos, pasiekė Ame* 
riką ir čia suorganizavo Birutės chorą. Kazys Stepona
vičius, Petrausko mokinys, suorganizavo “Pirmyn” ir 
vyko į Lietuvą, kad galėtų parodyti Lietuvai, kurios jis 
nebuvo matęs, kaip reikia lietuviškas dainas dainuoti ir 
ištraukti iš lietuvio krūtinės jame rusenantį dainininką 
ar dainininkę.

Vincas Samoška, judrus, energingas ir gabus Ame
rikos lietuvis, dabartinis Dlinois valstijo? Prekybos Rū 
mų pirmininkas, norėdamas prisidėti prie nuoširdžių 
lietuvių vedamo darbo pavergtiems savo, tautiečiams pa
gelbėti, mokėjo sutelkti Chicagos lietuvių jėgas Lietuvių

Kalifornijos pakraščiuose

VYRIAUSYBĘ IR TEISĘ
spausdinta 

vyriausybės

(Tęsinys;

Turtas be savininko 
ir žydą problema

Pasiremdamas 
medžiaga, Laik.
darbų knyga, tvirtinau, jog to
ji vyriausybė gyveniman nesu
grąžino nepr. Lietuvos teisės, 
nes nepaskelbė visuotinės nuo
savybių denancionalizacijos, o 
tik atskirais potvarkiais nus
prendė, jog Jonui nuosavybė 
grąžintina, o lėkiui ne?

Į tą mano tvirtinimą M. Mac
kevičius atsiliepdamas aiškina,

£oka šimtą tūkstančių.~Bet turint galvoje nedideli lietu- Dienai suorganizuoti.' Jis sutraukė čia gimusius ir iš
• • t • ^9 T • t •••«•• . • i • • n - •yių skaičių, lietuviai pajėgia įspausti kojos pėdą į visuo
meninį ir kultūrinį Amerikos gyvenimą.
j Amerikos lietuviams visą laiką rūpėjo kelti Lietuvos 
yardą amerikiečių spaudoje, stengtis iškovoti nedidelei 
lietuvių tautai tokias pačias teises, kokias turi kitos tau
tos. Bekeliant Lietuvos vardą, jiems taip pat rūpi pri
minti amerikiečiams apie Lietuvos vargus ir Sovietų Są
jungos karo jėgų užtrauktą baisų išnaudojimą ir vergiją.

Amerikos lietuviai labai gerai žino, kad Lietuva bu- 
jro ir tebėra Vakarų kultūros tauta ir demokratinė vals
tybė. Jie žino, kad Lietuvos kaimynai, stengdamiesi pa-, 
penkti doriems ir gabiems lietuvių tautos atstovams 
įžingsniuoti kartu su kultūringais vakarais, visą laiką 
Stengėsi išnaudoti lietuvius ir pakenkti stiprėjančiai lie
tuvių kultūrai. Amerikos lietuviai pirmieji iškėlė viešu 
'mon lietuvių tautai daromą skriaudą. Pačioje Lietuvoje 
^“nebuvo anei rašto, anei druko”, tuo tarpu Amerikos 
lietuviai išleido Simano Daukanto Lietuvos istoriją. Jie 
pirmieji išleido Dr. Jono Basanavičiaus surinktas pasa
kas ir Dr. Jono Šliupo “Lietuviškus raštus ir raštinin
kus”. Tos knygos dar ir šiandien yra svarbūs dokumen-

tuvos atvažiavusius lietuvius į vieną didelę Lietuvių 
Sporto Dieną. Jam pavyko suorganizuoti ne tik lietuviš
kai kalbančius, bet ir kalbėti jau negalinčius. Jis sutrau
kė senus ir jaunus, dabar sportuojančius ir ankščiau sa
vo raumenis mankštinusius, kad jie sueitų į vieną vietą 
ir parodytų amerikiečiams savo pajėgumą. Semoška ži
no, kad lietuviai gali taip ar dar geriau pašokti, negu ai
riai ir vokiečiai, nes jis pats lengvai pašoka. Samoškai 
yra pažįstami ne tik lietuviai sportininkai, bet ir sporto 
mokytojai aukštesnėse Vidurio Vakarų mokyklose. Sa' 
maškai yra pažįstami ne tik Amerikoje užaugęs lietuvis' 
kas jaunimas, bet jis pažįsta ir sportuojantį lietuvišką 
prieauglį. Sportuojantį ir dainuojantį, dainuojantį ir šo 
kantį, bet pavergtos Lietuvos niekad, neužmirštantį.

Šeštadienį visi Chicagos lietuviai privalėtų būti White 
Sox sporto aikštėje, kad amerikiečiai žinotų, jog lietuvių 
daug yra. Ir svarbiausia, kad įsitikintų, jog jie vieningi. 
Kad ateinančiais metais, kai Samoškai' reikės teirautis 
apie Lietuvių Sporto Dieną, aikštės savininkas turėtų

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių įkurtoje

(Tęsinys)

LINK AMERIKOS
&

Iš ryto, atsisveikinęs su labai maloniais viešbu
čių tarnautojais, pas juos pavalgęs nebrangius, genis 
pusryčius, paprašiau taksi. Jų tarnautojas bėginėja 
aplinkui gatvėmis, sugavo. Kelionių įstaiga įrašė ne
aiškiai aerodromo adresą, nuvežė ne į tą. Laimei, 
turėjome pakankamai laiko grįžti per miestą į kitą 
oramiestį.

Prisimušus prie vieno langelio: ne, reikia eiti, 
antai, tenai. Nuėjau “tenai”. Vaikinas, beįrašrnėda- 
mas skaičius į naują bilietą, išsitai kalbasi su greta 
esančia mergina. (Panašiai buvo Heraklion, kur mer
giną vis kalbėjo su vaikinu).

— Ar nepasiusite mane į Londoną?, — pa
klausiau. 'M < ilU

— Oh, ar jūs j Londoną?, — atsakė klausimu.
— Aš į Los Angeles, bet kai jūs dirbate, nesi- 

mane išsodintų kur nors Stockholme. 
gerai. Tai jūs į kur skendate? Aha, į 
ar ne?

Gavęs bilicH atsargiai viską perskaičiau, nepa- 
filiaukęs nuo langelio, nors aplinkui grūdosi.

tai
. ^cb^ėiau, jei

:»i.(k

žydų ir jų turto

jog pagaliau M. 
patvirtino faktą,

šo: “Dar sunkesnė, tragiškai 
komplikuota, be precedento is
torijoj, buvo 
problema”.

Suprantu, 
Mackevičius
jog Laik. vyriausybė neatstatė 
nepriklausomos Lietuvos teisės, 
nepaskelbė kuria Lietuvos kon
stitucija vadovausis, nepripaži
no piliečiams lygių teisių, ka
dangi žydų padėtis buvo “tra
giškai komplikuota”,, tad net 
prireikė išleisti žydų statutą. M. 
Mackevičius nepaneigia, jog 
toks statutas paskelbta, o tik 
aiškina aplinkybes, kodėl toks 
statutas paskelbtas.

Deja, reikia tik stebėtis ir 
klausti, o kndėl tas statutas pa
skelbtas 1941 m. rugsėjo 1 d., 
kai jau liepos pabaigoje vokie
čiai paskelbė potvarkius, apie 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo val
stybių valdymą, atitenkanti dš 
karinės valdžios į vokiečių civi
linės valdžios rankas?

Mini M. Mackevičius ir “Do
cuments Accuse” 1970 m. Vil
niuje anglų kalba išspausdintą 
knygą, kai kuriuose Amerikos 
knygynuose pardavinėjamą. Jo
je yra žydų statuto angliškas 
vertimas.

1963 m. Naujienos per kele
tą numerių spausdinu mano 
straipsnį “Laikinosios vyriau* 
sybės prisistatymas ir jos pri
statymas enciklopedijoje”. Va
dinasi, aš tada, kai dar bolševi
kai nebuvo išspąusdinę “Docu
ments Accusė”, atsiminiau to 
statuto ' turinį ir Naujienoms 

tai valstybės iždas įmasi be sa- rašytame straipsnyje atpasako- 
vininko likusį turtą tvarkyti ir, jau.
po tam tikro laiko užvaldyti. | Dabar turiu “Documents Ac- 

Kitoje pastraipoje, aiškinda- cuse”. Radau tą knygą viena-

remtis kai kuriais toje knyg oje 
skelbtais dokumentais, bet ar 
prieš rašant M, Mackevičiui ne
vertėjo pasiskaityti ir tos kny
gos 28 puslapyje išspausdintą
jį fotografinį dokumentą, t y. 
Laikinojo Lietuvos Meisterių 
Kabineto 1941 m. birželio mėn. 
30 d. rytinio posėdžio prptok> 
lo ištrauką. Jau tartie posėdyje 
nutarta steigti žyd^ koncentra
cijos stovyklą. '

Manau, jog tai komentuoti 
nereikia — aišku, jog Laikinoji 
vyriausybė nepriklausomos Lie
tuvos teisės neatstatė.

_ z J. Klauseikis
> i (Bus daugiau) m-

! -u i-., |

Vaistų priežiūros įstatymą:
: WASHINGTON.Sveika-

reiškia grąžinti buvusiam savi
ninkui. Taigi, reikia savininką 
turėti. Visi gerai žinome, kad 
daugelis savininkų per pirmą
ją bolševikų okupaciją buvo iš
žudyta arba išvežta, kurių li
kimas. nežinomas.”

Tai tikrai “profesoriškas” aiš
kinimas. Juk nepriklausomu 
Lietuvos civilinė teisė turėjo 
nuostatus arba paragrafus, nu
sakančius, ’taip turima elgtis su 
išmarų arba kitaip be savininko 
likusiu turtu. Teismu keliu bū
davo skiriami valdytojai, globė
jai, o bylos baigmėje nuspren
džiama kam turtas atitenka. 
Lietuva nebuvo džiunglių šalis, 
kad be savininko likusis turtas 
būtų džiunglių teisei atiduotas. 
Imkim pavyzdžiu ir čia Kali
fornijos įstatymą. Kasmet įvai
rioje spaudoje skelbiamas be 
savininkę likusis turtas, kvie
čiama savininką, jei jis gyvas, 
atsiliepti, o jei neatsiliepiama,

tos, švietimo ir šalpos sekreto 
rius J. Calif ano mano paskelb 
ti naujų taisyklių, turinčių įs
tatymo galią, kuriomis bus su
teikiama maisto ir vaistų prie
žiūros radministracijąi . teSsė 
stipriau' prižiūrėti vaistus ga 
minančias bendroves. Tue-bū- - 
du, tikimasi užkirsti kelią ne
aiškios prigimties bei menkos 
vertės vaistams pasirodyti apy
vartoje, kurie, kaip praktika 
rodo, pridarydavo žmonėms 
Jaugiau žalos, nekaip naudos.

jam duris pradaryti ir prisiminti, kokia graži ir didinga mas kod£ nepSelbta visuoti- me San Francisco miesto kny- 
buvo Lietuvių Sporto Diena. j ■ ■nė denacionaKzacija, M. M. ra-i gynė ir pirkau. M. M. bando

KUBA SIUNČIA DAUGIAU 
KARIŲ.

Chicago Sun-Times žiniomis^ 
Kubos diktatorius Castro siun* 
čia vėl į Angolą didesnį karių 
skaičių. Esą, tie’ kariai reikalin 
gi papildyti ir sustiprinti jait 
esantį Kube® kareivių kiekį An 
gotoje, kurie kariauji su Ango
los patriotinio fronto ‘ partiza
nais. X l į - ,

' ' i-
Matyti Castro, kaip ir Mask

vos ponai yra pasiryžę galutinai 
sunaikinti partizanų veiklą ir 
išvalyti nuo jų Angolos terito
riją.

AMERIKOJE \ 7 ..

Skridimas, iš Atėnų į New Yopką buvo ilgas, be 
jokių nusileidimų. Davė trejetą kartų gerai valgyliu 
gerti. Matėme amerikiečių kino filmą, garsinį, spal
votą. č

Graikijoje buvau 1977 m. gegužės 11—19 d-d.
Štai ir Amerikos krantai. Sukame laikrodžius į 

kitą pusę. Stebimės, kad lakūnai (graikai) tūkstan
čius mylių skridimą atĮiko be jokios klaidos ir tiesiai 
nusileido New Yorke. Kiek išvargę keleiviai garsiai, 
linksmai, plojo puikiems lakūnams. Nėra ką sakyt t, 
ir lėktuvas (amerikiečių,) turėjo būti puikus, tokį 
skridimą atlikęs “be atsipūtimo”.

Muitinės patalpos nevėsinamos, karšta. Man nu
rodo prie moters tikrintojos. Klausia, kaip ilgai bu
vau, kuriuo tikslu, ką dovanų parsivežiau, už kiek 
dolerių, ar pirkau auksinių daiktų, ar turki ką nele
galaus? Viską atsakiau, o vistiek 
gaminą, taip išvertė, kad negaliu 
kas nepadeda, nesigaili.

Priešais buvusi moteris vežėsi
o su jais miegojo išsitiesusi per tris sėdynes, jas sulen
kusi. Tiek to, suniukai malonūs, moteris kalbi. Tiek 
šneki, kad vienas jos lagaminas nukrito nuo tikrini
mo diržo an£ žemės, šokau pakelti,' bet toks‘ sunkus, 
vos-uks, abejomis rankomis įsitempęs, užverčiau at
gal ant tikrinimo diržo. Muitininkė tai papūstai mo
teriai su dview šuniukais ir dviem, vos pajudinamais

liepė atidaryti 1&- 
sudėti atgaL Nie-

du mažu šuniuku,

vęrstas) nieko nesakė, neliepė atidaryti. barį tik vienai parai. Rytoj, jei norėsite, reikės pasi-
Norėjau paklausti: “Ar akmenis vežiesi, gerbia- tikrinti, ar gausite kitą kambarį. Ir sumokėjau tiek, 

moji, tuose didžiuliuose lagaminuose?”. Bet tiek to. kaip kitose valstybėse kainuotų visai savaitei. 
Ne mano pupos.

Vos pajudėjus diržui, man betriūsant prie savo
jo, anoji pasišaukė negrą su vežimuku paimti tuos 
sunkenybėmis prigrūstus statinius, muitininkams pa-, 
garbiai tylint.

» Iš New Yorko j Chicagą išskris po geros valan
dos. Laukiu, pasiramstydamas rankomis smakrų.

Garsintuvu paskelbia, kad mūsų skridimas pus
valandžiu vėluoja. Pagaliau įleidžia į amerikiečių
lėktuvą. Beveik tuščias. Pakilus vėjo si 
visas puses, beveik susirgimų buvo.

ŠTAI, IR CHICAGOJE!

lagaminais (kitas* dar storesnis, drybsojo nešėjo už- pavardę) reikės užsimokėti iš anksto ir gausite kam-

Pini
gus įteiksite tame langelyje^ tenai gausite ir paktą.” 

Priešais mane stovį toksai neaukštas vaikinas.
Registratorė jį vadina daktaru. Su kiekvieną kartą iš 
tartu titulu, jis iš džaugsmo ar smarkumo net šoktelia 
j viršų. Ne visai šoktelia, bet taip papūstai kilstelia pe 
čius ir lyg nuo žemės atšoka. Matytis, daktarų suvažia 
vinias ir jis jau turi iš anksto paskirtą ktunbarį! Ir 
vėl šoktelia, net pasmailinęs balsą.

-- X J F * i
Narėjau paklautsi, gal norėtų kopėtaičių. >erei. 

uriai mėtė į ketų šokinėti; bet galas jo nematė. Tik prisiminiau 
vieną lietuvį inžinierių, gyvenantį Chicagoje, kuris, 
anais metais susiradęs Los Angele* betų vai t g į žmo-

• nas, vėliau atskridęs buvo kaip šisai šokinėjantis kala- 
Chicagoje nusileidome apie 10 vaL vakaro. Mie- kutas su išpešiota uodegaite. Turbūt dėl tokių pasišo- 

sto centrą pasiekėme autobusu apie vienuoliktą, kinėjimų ir baisaus mandrumo su kuo sveikintis, o 
Mieste daug metų nesu buvęs. Bandau gauti kamba- į ką tik pasižiūrėti, gerai įsitaisė ir kai pamačiau vado 
rį miesto centre, išgarsintame Palmer House vieš- vų nuotraukoje, visad užsikėlęs koją ant kojos, plau- 
butyje. j kai ant vienos akies nukarę, tik nematyti pasišokinė-

Prieangis, laiptai gražūs. Daug šviesų, kilimai, Rmu’ kopėlaičių.

veidodžiai. Užsieniuose mačiau gražesnių vieš-i KARATE JE 2sE\ fcSlN AMAS KAMBARYS

į kambarį atvedė, tarsi man dantų malonumo.- Ar esate rezervą^ • kambaq V- formaliai
paklausė prie langelio. . . T , i90° F), jokib vėsinimo. Durininkas šiaip ir.kitaipSu

^e" .. . , ... kinėja, tuojau, girdi atvės. Tiesia ranka (uinitrui)
— Tai, jums, pone (iš paso šiaip taip perskaitė *

(Bus daugiau)
I — CMcsgs į n. Thursday, JunelS,’ T<)78 *
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INKSTŲ IR JLAPOMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tai. f. 895-0533 
*<ut Vaiky Madical tento 

840 SUMMIT STREET 
ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINIKOLOGIN* CHIRŲRGUA 

*449 5*. Pulaaid «4 (Ctorfert 
«4mI tuiHinf). TaL LU 5-M46 
Hii’na Mfabiua pagal suntarim*. 
>i M«*alliepia, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGLS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktonus

LV38 S. Henheim Rd., Westchester, IL
V ALA? DOS: 3— 8 darbo dienomis ir

Dagys Gal būt. .. (Medis)

, .EI-------BE 3-5893

PR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBR AKIŲ LIGOS 
3907 Wa*t 103rd Strat) 

Valandos pagal suatianma.

eutartis", pasakė Senato dau- apdovanojusi paleido per sieną 
gumos lyderis Robert C. Byrd.
“Jūsų derybts dėl SALT yra 
širdies transplantas — persodi
nimas. Jei nepasiseks — bus ga
las”.

į šiaurė© Korėją, žvejai, tačiau 
atidėkodami savo geradėjams, 
visas dovanas ir visus drab
užius, , net nusirengę nuogai, 
permetė atgal per sieną į Pietų 
Korėją.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
24U W. 71 St. T,l. 737-5149

Tikrina akis Pritpiko akinius ir 
“contact lenses’”

• Joseph Merlin, muzikoj 
instrumentų meisteris iš Huy, 
Belgijoje, pirmasis pradėjo va
žinėti po kojomis pririetais ra- 
tukals-roll*r skates. 1760 m. jis? 
jais (važiavo | Londono diduome i 
nės suruoštą maskaradą, grūda- ppS pusmetinis nariu susirm- 
mas smuiku.

SUSI RINKIM i 
PRANEŠIMAI

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašai- 

kimas įvyks sekmadienį, birželio 18 
d.. 1:00 popiet Anelės salėje, 4500 S- 
Talman Ave. Nariai prašomi atsilan
kyti ir užsimokėti duokles, kad ne
liktumėte suspenduoti. Klubas turės 
2 mėnesiu atostogas. Reikalui esant 
krepts i B Žemgulis, finansų raš- 

Pietų Korėjos pakrančių sar- tininkę. tel. 847-2879. Po susirinkimo 
gyba buvo suėmusi keletą šiau-,hus vaišėsR<}ii Didfglivienė. rašt.
rėš Korėjos žvėjų, gaudančių-____________________________
žuvis P. Korėjos vančhLyse. Ke į '
lias delnas juos palaikiusi P.Ko Lietuvio Evanadiku Uut.ro”u Tė- 

i- r _ • i . • viškės parap ios Moterų Draugijarėjos kalėjime, vynausybe Juos:jj^ Tėvu Dienos pikniką sekma- 
gerai pavai&no, aprengė nau- dieni, birželio 18 d . 12:00 vaL Mar- 
T . .y . . . . J. £ v- . - , quctte Parke prie Homan ir 67 gat-

; jais išeiginiais drabužiais ir dar visi kviečiami dalyvauti.

! KOMUNISTINIS AUKLĖJI- 
MAS

"Iš tikryjv būsiu su tavim". — 2 Mozės 3:12.
šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dalį Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

VW žino, kad mirtis yra žiauri ir palIaCU kiekvieną. B<r «ur yra mi
rusieji? i tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirtres”, kurią gausite mh 
mckamaL Rašykit*:

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

Mažeika & Evans

PASLĖPTI DOKUMANTAI .tokiai SALT sutarčiai patvirtinu 
į ti yra žymiai pablogėjęs: Nepa-^ 
si tikėjimas, paremtas patyri-, 
mais derybose su Sovietais ir 
Helsinkio sutarties ir žmogaus 
teisių patrempimas dar labiau 
pagilino. “Sykį apdegęs vaikas’ 
bijosi ugnies, o mes savo pir-

(Atkelta iš 3 psi.)

draudimo antspaudas nuo pa
slaptyje laikomų dokumentų, 
reikalą nepakeitė: dauguma 
svarbių dokumentų, liečiančių

Laidotuvių Direktoriai

Vai. agal susitarimą, uždaryta treč|P”e® metų buvusią istoriją.
-—-——---------------—-------------- tebėra pakasti. Jie pasiliks pa- sius esame apdeginę”, pasakė.
D It LEONAS SEIBOTIS kasti tol, kol griežta visu 3n e- 

I "An ITr\r» rf

VERONIKA JALGAUSKAS - ŽALGA

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

INKSTŲ, PŪSLĖS fft 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antr&į 1—4 popiet 
ketvirti. 5—7 vaL vak.

Ofiso Telef.: 776-2880 - 
Rezidencijos teleL 448-5545

{nės opinija nepaspaus Kongre- 
iso. V.Pr.
I ________________

SUNKIAUSIAI SEKASI 
SALT U JAV SENATE

cipti- 
SALT 
Pana-

Pagal 1-mą vyrą FEIZA
— . - Gyv. Cicero, Illinois

Mirė 1978 m. birželio 14 d., 5:00 vai. ryto, sulaukusi 81 metu 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilkaviškio apskr, Keturvalakių vals,. 
Mockabūdžio km.

Amerikoje išgyveno 72 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Jonas Feiza bei kiti giminės, draugai ir 

pažįstami. Velionė buvo motina mirusiou Antano ir Stasio Feizu-
Priklausė Cicero Lietuviu Moterų chorui ir kitoms organiza

cijoms.
Ketvirtadieni. 6:30 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Vance koply

čioje, 1424 S- 50 Ave., Cicero, I1L
Šeštadienį, birželio 17 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios į šv Antano parapijos bažnyčia, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

Visi a. a. Veronikos Jalgauskienės giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviec’ami dalyvauti laidotuvėse ir 'suteikti lai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikimna*

Nuliūdę lieka: 
t Sūnus ir kiti giminės. *

Laidotuvru direktorė Jean Vance. Tel 652-5245.

EUDEIKIS
Senato daugumos vadas Robert 
C. Byrd (I>W. Va).

Administracija atrodo 
miškai nusiteikusi dėl 
derybų turėdama galvoje
mos Kalano sutarties ratifika-# 
vimą. Prezidento patarėjas Ha
milton Jordan tą sutarti vadina 
“sauso kelio rodyklių” į daug- 
svarbesnes SALT II derybas. 
Bet Panamos Kanalo sutartį 
dau gelis stebėtojų vadina “di-. 
delio pavojaus signalu”. Pana
mos sutartys buvo priimt (s tik 
vieno balso dauguma.

Ieškant padrąsnimo Pana
mos kanalo sutarties darybų 
praktikoje kurie padėjo prezi
dentui Carter paimti viršų, ko- ' 
voje del SALT tokių argumen
tų nebus, mano GOP Ivderis ’ 
Baker.”

“čia tai ne Panamos Kanale

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Vedėja AkkfM D>vku»

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL 60429 >

2850 W*t* 63rd.SL Chicago IR, 60624 
Tefof.: PRospeet 8-5084

PERKRAUSTYMAI

. . MOVING 
Leidimai — °ilna aparauda

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

P. ŠILEIKIS, O. P.
nKTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. ban- 

i dažai. Special; pagalba Ljioms. 
r f Arch Supports; ir t t

MOVING
Apdraustas perkriustymas 

iš įvairi v atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 šrba 375-5996

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktiką, spec. MOTE R J Ilgoi. 
Ofisas 2652 WEST Svth S^l R2ET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiacL, trecia o. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šUtadie- 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ŠOPHIĖ BARČUS 
RASUO IEIMO5 VALANDOS 

Vfcot programos H WO PA, 

1490 IdL A M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 
madienfo iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais

AMBULAKČI 
)»atarnavl 
MAS DIfeNA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

IRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKSTi TVT0M0BIL1AMS PASTATYTI

morated on waDs And doers

amateur decorator
Increasingly tois fuming

theyfre
lma0natfr« tooebef

“do-tt-yourselT* world.today**In
thattoo, matter,forthe

spindles
InDOvatiVeprovidetrade—to

home.
Architectural sptotfles—yes.

they're the same products 
which used to be known as
bahMtradM to st&frcaww now 
are available in a variety of

a*

WASHINGTONAS. — Nepai- 
sant šaltų vėjų JAV ir Sovietų 
santykiuose, Prezidento Carte- 
rio pastangoms pagaliau dery
bos su Kremlių dėl nauju stra
teginių ginklų apribojimo 
(SALT II) gali palengvėti, pra
našauja Sun Times korespon
dentė Lisa Byers spėja savo 
pranešime iš Vašingtono- Bet 
dabar būsią evantualę SALT 
sutartį, jei tokia bus pasiekta, 
žymiai sunkiau ‘‘parduoti” 
skeptiškam JAV Senatui.

Gąndams apie JAV gynybos 
susilpnėjimą, klimatas Senate

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

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas 

viemntob 
>tun oullmnka

NORMANĄ
RŠTEIN/

(įstaigos) k

Vieneriu Metu Mirties
Sukaktis

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Mūsų Sąjungos narei

A. A. FILOMENAI MEDUŠAUSKIENEI
mirus, jos vyrui Stasiui, dukrai Žibutei su jos vyru John 

Sanders, artimiesiems bei bičiuliams reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir liūdime netekę geros S-gos narės.

Anierikos Lietuvių Pensininkų S-gos 
Chitagoje Valdyba ir nariai

Frosty Cranberry-Orange xRelish Pie
. ____ -tsy Marths Logan

1 Decsertt for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may nave a 
choice — or a diver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 
Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh
mallows and sugar are combined and heated in -> saucepan 
pntfl the marshmallows mdL Cool and fold into whipped 
cream Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 

I tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
i be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 
I minute rush or fuss.
M Frosty Cranberty-Orange Relish Pie

Yield: 9 inch pie
full-sited marshmallow* 
cup sugar
cup whipping cream or 8 
ounce can evaporated 
milk^chiDed .

20

1

MARIJA JULIJA 
Bilitaviciūtė

Jau praėjo vienėri metai, kai 1977 m. birželio mėn. 21 d. negaile
stinga hUrtis išskyrė iš musu tarpo brango šeimos narę Marija Juliją 
Bilitavičiūtę. Palaidota švento Kazimiero Lietuviu kapinėse Chicagoje. 
Laikė tėkmė niekada negalės išdildyti to skausmo, kurį pergyvenome 
savo širdyse.

Gailestingasis Viešpatie, pasigailėk ir neteisk mūsų mylimos bran
gios dukrelės ir sesutės, o priglausk ir apšviesk savo malonės spindu
liais jos pavargusią sielą.

Birželio mėn. 18 d. bus aukojamos šv. Mišios, kuriose maloniai kvie
čiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti jungiantis i ben
drą maldą 10 vaL ryto Tėvu Jėzuitu koplyčioje Chicagoje. Mes tavęs 
mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas mus jau nebesu
grįš i. bet mes ankščiau ar vėliau pas Tave nueisime. Tebūna Tau len
gva ši šventa žemelė.

SKAUSME PASILIKĘ:
Tėvai broliai, seserys ir giminės

Jiri tinote iwnente, kuri? 
gstett) u»i*«kyii Naujienas, pra
turtę a t šių* U jų Adresus. Mes 
jiems siusime Nalijieaas dvi sa
vaites nemokamai.""

Baked 9-mchSwifVnint/ 
Jewel Shortening pie 
thell

10 ounce package frozen
H cranberry-orange

relish, thawed . . _ ____
» Cowfame reMi. tnanhwhows .n^>ug»r mleffy
I Cover »nd heat dowly wtil

ally. Cod. Whip cream » milk n> a AHWd bojrimWrtdt 
peaks form. FoM Into febah mixture. Po« ■» a«*aa bot-4 
jria «heR. Wrap for freeaM- At tetving remove pre ttoaa

the decorative uses to which 
tbey*re now being pnt.

and Inexpensive way to add 
character to a home er efflca 
Indoors or out.

m room dividers, acreena and

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Chica<os

Lietuvių 

lAldotnvię 

%rtrtorią 

Assotiacijog

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

407 .«o. MTUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
»348 So. CALIFORNIA AVE. PhoM: LAfayette 3-3371

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LHTJANTCA AVE. TeL: YAria 7-1138-1135

_ decorative elemento, -------
as plant holders cr as crflto 
dements.

X. A Nerd Co. Kverett, 
Wastu, the workl’i Mixa* 
.manufacturer of architectural 
spftoflet, producer these dee- 
orator Items In nine different 
rtylea. three different thlefc- 
Deflsea and in heighto from TM 
inches to eight feet.

The spfKflet are made of

to b smooth finish then shrink 
wrapped to dear, protective 
ptoetto. A brochure on spindle

(LACKAWICS)

2424 WEST 69tft STREET RRpvbHe 7-1213
2314 WEST 23ni PLACE Vilonia 7-4471

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Milla, UL 974-4414

3354 So. HALSTKD STREET Pheno: TArdi 74ID
| ------------ ---- .______ —

» _ NAUJUMO*, CMKAOO % «U.Thūrsddy, June 15. 1978



Chicago* skyriaus adresas yra 
šis: Mr. J. 'i'amulis, 7031 So. 
Maplewood. Ave.,-Chicago. II. 
80829. Tel. (312) 9Ž5-4O76. Sky
riaus susirinkimui pirmininka
vo J. švedas, sekretu*iavo I. Cž*. 
giris. - Į

— Patikslinama, kad lietuvių 
gydytojų Korp! Fraternitas Li- 
thuanica šiemet švenčia septy
niasdešimt metų sukaktį. Ta 
proga įvyks suvažiavimas Dar
bo Dienos savaitgalyje Tautini
uose namuose, Gliicagoje.

— Chicagos lituanistinę mo
kyklą baigė 28 abiturientai: Da
rius Balzaras, Rita Bazytė, Vy
tenis Beiga, Rūta Česnauskaūė, 
Vilija Dargytė, Vitas Daulys, I- 
rena Jasulaitytė, Raminta Jau-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-7747

Namai, Žema — Pardavimu] Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS M£NESLNIAIS JSSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l
MUTUAL FEDERAL SAVINGS r-

Vladas RasČiauskas
pirmadienį išskrido į Vilnių, 

o vėliau planuoja skristi į Mas
kvą. Iš ten jis važiuos traukiniui tokai tė, Alė Jonušaitė, -Rita Kąr- 
ir skris i Sibirą ir Baikalą. Pa
meškeriojęs šaltuose Baikalo 
vandenyse, skris į Vladistoką, 
o vėliau plauks į Japniją. Po
rą dienų pasilsėjęs dar kartą 
beskrisdamas aplinkui pasaulį, 
iš Japonijos jis Pacifiku skris 
tiesiai namo, į Chicago

ma dalyvauti. (Pr).
Draugijos valdyba į 

šakių Apsk. Klubo Piknikas 
įvyks birželio 18 d., 12 vai. p.p. 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 
W. 47 St. šokiams; gr is A. Pa- 
monio orkestras. Veiks baras 
ir virtuvė, bus laimėjimai..* Vi-

lovaitė, Marijus Kelečius, Air 
drius Kelpša, Svajonė Kerelylė, 
Algis Kupcikeričius, Aldis Liu- 
binskas, Rasa Miliauskaitė, Vi
tas Plioplys, Asta Petkutė, Leo
nas Raudys, Edmondas Saliklis, 
Donatas Šiliūnas, Arūnas Sodo-? si maloniai kviečiami atsilan- 
niks, Rūta Traškaitė, Regina|kyti. Įėjimas vienas doleris 
Vadeisaitė, Rima Valiulytė, Au-j 
drius Viktorą, Vida Vizgirdaitėj 
ir Kęstutis Žilionis. Direktorius! 
yra Juozas Masilionis, auklėto: 
jais buvo — Linas Rimkus ir

"iDovas šaulys.

— Lietuvos kariuomenės kū
rėjų savanorių Chicagos skyriuj 

rhirželi'4 11-d. išrinko naują val
dyba iš buvusių centro valdybos 
nariu. Išrinkti J. Tamulis, M. 
Klinkna ir A. Urbonas. Revizi
jos komisi^on išrinkti: J. Vilu- 
tis, L. Balzaras ir A. Valys. Nau
joji valdyba eis centrinių orga
nų pareigas, nes dėl seno marių 

.amžiaus, gretoms išretėjus, ir 
ryšiams su buvusiais padaliniais 
nutrūkus, nebeįmanoma prave
sti nauji rinkimai, šiuo metu

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Uį 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. TeL247-5018. (Pr.)

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos pik
nikas įvyks birželio 17 d. 3 vai.! 
popiet Vyčių salėje ir sodelyje, 
2455 W. 47 St. Veiks gėrimų 
baras ir virtuvė, gros Ramonio 
orkestras. Visuomenė kviečia*

i

.sviestu, nei techologinėmis do- 
jvanomis ir negali būti paperka- 
tmi bilijoninėmis ve veik negrą
žinamomis kredito sumomis. 
Tai gerai supranta savo kailiu 
išbandęs kiekvienas okupuotų 
kraštų ir pačios Rusijos kolcho- 
znikas. Tuo .tik negali suprasti 
vakarų pasaulio piniguočiai ir 
jų remiami politikieriai, nors 
Kari Marksas yra pasakęs, 
tik drąsa tegalima pastoti 
lias tokioms kaip Rusijos 
goms. Bet Vakarai, vietoje 
dyti drąsa ir savigarbą, nuolan
kiai ir beveik veltui ėmė Rytų 
Blokui dalyti grūdus, technolo
ginius išradimus bei paslaptis^ 
beveik 70 bilijonų siekiantį ir 
vargu ar grąžinamą kreditą. 
Bet toks Vakarų pasaulio elge
sys tik padidino Kremliaus ape
titus. Trijų paskutinių metų bė
gyje, Kremliaus remiamas ko
munistinis judėjimas prarijo 
virš 50 miljonų žmonių Indoki- 

ka kažkur dingo dar nepasiro- nijoje ir sukūre tris strategi-

NEGARBINGAS SAVĘS 
APGAUDINĖJIMAS

Hitlerio armija 1939 m. rug
sėjo Id. peržengė Lenkijos val
stybės sieną ir tuo pradėjo an
trąjį pasaulinį karą. Vakarie
čiai suskato už lenki ją sunaikin
ti Hitlerį ir įkurti pasaulyje am
žina taiką, paskelbdami Visoms 
tautoms demokratiškais pa
grindais paremta laisvę ir ly
gybę. šiandie gudriai pranašau
ta ir žadėta visoms tautoms lai
svė neįgyvendinta, o amžina tai-

jog 
ke-

trono bombos produkcijos?
Dešimtmečiais ir daugiau 

JAV lyderiai negarbingai apgau
dinėjo patys save ir visuome
nę. Greitai mes susidursime su 
negarbingo dešimtmečio ir ne

darbingo savęs apgaudinėjimo 
rimtimis pasekmėmis, kurios 
sutiks mus dvasiškai, psicholo
giškai ir kariškai nepasiruošu
sius.

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

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

V. Pr.

— Federalinis teisėjas George 
L. Harts paskyrė Amerikos Dar 
bo Federacijai $10,000 baudą 
už tai, kad rinkimų kampanijos 
metu išleido stambią sumą pini
gų ir nepranešė komsijai.

2 butu 9 m. senumo 2 po 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik $82.500.

72 ir Campbell l1/? aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys? 
$65.0007

10*4 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lasurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-787b

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visas skai' 

Mojus ir į visus lietuvius, ir prašą pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienrašti, 
su juo susipažįstant ir. jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrtk- 
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos įestėjimuL bet ir visos Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos IF Jos' žrhomu gercvėi, bendromis tegros 
siekiant Lietuvos nepr^Lausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rek 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJ0MIU1
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado.mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tininio vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

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

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties.14Aplink mus ir .mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė 350 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. . , '

Visas ir visus kviečiame I didžiąją talką. .

Prenumeratos pntęrimo, užsakymų, bei galimų rtiitytojų reikalam 
pašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. ' *

jdžiusi. Kur nepažvelgsime, vi- niai svarbias marksistines val- 
sur matysime riaušes, suirutes, 
teroristinius veiksmus ir vyk
stančius ar ruošiamus karus.

Vardan taikos ir ramybės, 
sumaniai pavadintos detentės 
vardu, Sovietų imperijos ir Ku
bos kariai tūkstančiais pasipy
lė Afrikoje, Mažojoje Azijoje. 
Jų veiksmai Angolfje, rytinia
me Afrikos kampe, Afganista
ne ir paskutiniu laiku Irake ir 
kitur, rausia deteptės pamatus, 
nors ji yra naudinga tik jiems 
vieniems.

Paskutiniojo karo ir dabar 
Etijopijos, Angolos bei Rodezi- 
jos įvykiai ir, jų -pasekmės tu
rėjo būti žinomos 'ir. numato
mos dar prieš, pradedant važi
uoti žemyn taikos ir kookzis- 
tenčijos bei bendradarbiavimo]

stybes Afrikos kontinente.
Ar tai yra detentė, atgaivi

nanti šaltęjį Karą? Ir ką gali 
padaryti prez. Cartėris? Jei jis 
panorėtų nutraukti grūdų siun
tas į Sovietų Sąjungą, tuomet 
jis susilauks atkirčio iš taip va
dinamas vidurio Amerikos ūki
ninkų juostos šių metų lapkri
čio mėnesio rinkimuose, ren
kant naujus kongresmanus ir 
gubernatorius*. "Jei jis pareika
laus NATO organizacijos narių 
nutraukti telkiamą Maskvai ir 
visam rytų -blokui kreditą, jam 
atsakys jo pačiais žodžiais pa
sakytais Notre Dame: “Kaip 
mes galime įveikti netvarkingą 
komunizmo baimę?’’ Jei prezi
dentas bandys gąsdinti Sovietus 
nesusitarti dėl ginklų apriboji
mo, tai kardei jie turi išsigąsti, 

keliu. Prastiems piliečiams*i'se-« kai JA Valstybės riešai iš anksto 
nai jau buvo žinoma, kad Kre-l atsisakė bombanešio B-I gamy- 
mliaus ponai nepastMinami nei bos, kilnojamų raketų ir neir

- «• ■ - * ■ - * ■' w♦

r <^1— -‘-K • a

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ii 
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 Are.
Chicago, Ui. 60629

M. L S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkazr 
nnnmininln-<

4243 W. 63rd SU Chlc*9* 
Tel. 767-0600.

LABAI GRAŽUS 5 kamb. 3 mie
gamu 20 m. mūro namas ir garažas 
arti Kool-Aide.. Graži gatvė, geri kai
mynai. $29,700.

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

7 KAMBARIŲ namas, kabinetinė 
virtuvė, naujas stogas, porčūis. nau
ja elektra. Apsauga nuo potvynio, 
daug priedų. Platus sklypas. ‘gelęži- 
nė tvora, tuoj galite užimti., Mar
quette Parke. $16.500.

• - * f ■-

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuc Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gėįų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir ni- 
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. į

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
Tel 737-7200 arba 737-8834?! ’

NAUJIENOS - 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede________dol.

Pavardė ir vardas --------------- ----------------------------------------------------- ------------

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

Adreso

• UJsakau Naujienas kaip dovaną savo  
yra. naujas skaitytojas. Priede--------- — doL

Pavardė ir vardas------------------------------------

kurte
SIUNTINIAI Į LIETUVA

MARMA N0REIKIEN1
MM IMk St, CUearo, m. M«29 • Tek Wa S-2717

Adresas 
l

MAISTAS Ii 1UROFOS MNOtLIŲ,

Sponsorteus pavardė, vardas ir vietovė

o Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau Jas siuntinėti pridedamu  doL

Pavardė ir vardai

Adresas -------------

• Platinimo vajaus
finlmni nemokamai

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sustpa. 
lų pripareigojfanų.

Pavardė ir vardai

Adresas - -----------
-*r’A3k> f

Pavardė ir vardas

Adresas —---------

Prvtrdi ir vardu

Ldreaaa

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
mą. Siūlyti Tel. 476-7727.

BUILDERS AND CONTRACTOR!" 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARDUrrrc aiFT PARCBLR SIRVICB
IMI W. H* Cklcw*. IIL Mtt*. — TN. WA 5-2717

t “LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZD2I0NYTE,

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

WLNR 106.3 FM SaL ai 8:00—10:00 p. m. 
2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Welk 
peržiūrėta, “Suauvos” išleista { 
įmyga —

Su legališkouris formomis j
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališka 
mis formomis — £3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1759 S. 
Halsted St, Chicagc IU 60608.

WATCHMAN
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.

R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

Turiu Chicagos miesto loldlmą, 
į Dirbo Jr užminuoto trod, $•- 
i rantuotai Ir sąžiningo!
1 KLAUDIJUS PUMPUTIS
I 4358 So. Washtenaw Ave.,

Tol. 927-3559

12—M M. AM2IAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai pusmečiui automctrflle 

U*WIIfy apdraudimas p^sininkama 
Krefptte

4645 >•. ASHLAND AYĮL . 
52M775

MAINTENANCE
ELECTRICIAN

ENERGY 
WISE / -

Buy a car no larger or 
more powerful than you 
need.

Don’t be a Bom Loser!

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

SKUBIAI IŠPARDUODAMA 
dėl išvažiavimo:

1. Kilimai (carpetai)
2. šaldytuvas (refridžiretorius)
3. Gazo plyta (gas range)
4. Įvairūs baldai - lovos, sofa

ir kitkas
5. Įvairūs virtuvės indai
6. Lietuviškos knygos

ir plokštelės
Tel. 434-0785FI Tel. 434-V78&

■ d 41 susitarimo ir apžiūrėjimo.

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 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTUS

Pardavimas ir Taisymas n 
2646 WIST 6m STRUT

TeleU RlM*lte

M. Š I M K U > f - 

Notary PuMte 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tat 254-7450 . 
Taip pat daromi vertimai, giminitj 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

AUTOMATIC SCREW
Machine. New Britain & Brown & 
Sharp operators & setters. Good pay 
for steady experienced men. Over- 
tlTUeNITED MACHINE PRODUCTS

9100 W. Gaqe, Franklin Park 
678-5900

Siuntimai į Lietuvą

p. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5910 

r 1 1 l|B

NEEDED AT ONCE 
GLASS BLOWERS 

EXPERIENCED 
Tube Bending Mainly 

Top wages — steady work 
(N. W SUBURB) 
CALL 894-8237

BEST THINGS IN LIFE

(jail Frank Zapolte
GKN14 W.ntfi St

GA 4-1654 iNSOtAJKI

PERSONAL
Asmeny Ieško

RENTING IN GENERAL

Marquette Parke išnuomoja mas 5 
kamb. butas 2-me aukšte tik suau
gusiems be gyvuliuku, tam 68 ir 
69-tos Artesian, Tel. 471-2239.

IŠNUOMOJAMAS 6 kambariu bu
tas su 3 miegamais Bridge porte. Tel. 
376-4219.

rys, maistai ir atlyginimas.^ 
Lengva namų rcjnša ir lengvas* 
virimas.

Tel. 242-5495

VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIAI REIKALINGA 

KOMPANIONĖ

! Duodamas privatus kamba- 
irvs. i • ' ’ ---- --------

State Farm L»*e Insurance Co~,par’v ji

J MAUJilNOi, CMC-A30 t, U-L,T)iuj-^d«f, Junę Ii, 19? 8
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i KUBA, RYTU VOKIETIJA IŠSISUKIJĖJA DĖL ZAIRĖS X-CANAL

S ZONE’

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America ••••••••••••••••••••

-P1* Lnhuaniin Daily News
Published by The LMhuaxuaD News PuWLhing Co^ loc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 6O6C18 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The^ United States

hrovėUų apmokymo, net jiems 
veržiantis i Zairės teritoriją. 
Tačiau prez. Carteris spaudos

LR YS STUDENTAI NUŠAUTI, SUŽEISTU SKAIČIUS PERŠOKA DEŠIMTIS
BERLYNAS. R. Vokietija.— Rytų Vokietijos gynybos mi- 

ništeris gen. Heinz Hoffman birželio 14 viešai pareiškė. Jcad Ry~ 
tų Vokietija neprisidėjo prie invazijos į Zairės provinciją Shabą, 
kurioje yra turtingiausios vario kasyklos.

Esą, Rytų Vokietija remian
ti Afrikos išlaisvinimo judėji
mą. bet nedalyvauja tokiose in 
vazijosę, kaip į Shabos provin
ciją. Pasak ministerio, gandus, 
kad Svietų. Sąjunga, Kuba ir 
Rytų Vokietija padėjo ; sukilė
liams pasiruolti ir įsibrauti į 
Zairę, paleido Vakarai, kad tuo 
būdu, pridengtų savo įsivėlimą 
Zairėje. /

Kubos diktatorius Fidei. Cas
tro, visaip bevizgndamas savo

Kaikur jau galima bausti 
moksleivius 1

ST. LOUIS (UPI). — Atoi- 
nančiais metais St. Louis mo
kyklos jau bus apginkluotos 
plonomis rykštėmis, kad moky
tojai turėti] kuo bausti neklau 
žadą ir triukšmą keliantį moks 
leivj. Tačiau, su viena sąlyga: 
moksleivis turės būti iš anks
to įspėtas, kad bus baudžiamas 
fiziniai, bet tik tuomet, kai mo 

i ir

.T.-.V.

PANAMA
ftOWMUi Jr*

com VU"
MHMA

VENEZKLA

LA PALMA

PREZIDENTAS CARTERIS NUVYKO PASIKEISTI RATIFI
KACIJOS DOKUMENTAIS, SENATO PATVIRTINTAIS

PANAMA, sostinė. - Panamos prezidentas Omar Tor rijos 
■avo laiku pranešė prezidentui Jimmy Carteriui. kad visa Pana

ma labai iškilmingai ir draugingai priims Amerikos prezidentą, 
kai JAV senatas patvirtins judviejų pasirašytą sutartį Panamos 
kanalo reikalams tvarkyti.

uodega, prisvilintą Afrikoje, kytojas turės tėvų sutikimą .. 
teisinasi ir ginasi, kad kariai* kai kitos priemonės nepagelbs 
Angoloje neprisidėjo prie įs^iti.

• L X • I ------------------------ V1OU5 ! čUlttlIION K’dlUHO reiKSlUS
«.bll ’ b 1Sm.C? ?':(Nuo paskutinės šio šimtmečio dienos visas Panames kanalas bus perleista Panamai, bet ji oasiža-
syklese leidžiama nioky|oj»ii{ da leisti naudotis jo įrengimais visu tautu laivams 
bausti mokini ir be tėvų sutiki. 

šiandien prezidentas Jimmy Carter, įtakingų patarėju lydimas, atskrido Į Panamos sostinę, 
ir atvežė senato ratifikuotą JAV ir Panamos sutarti, liečiančią visus Panamos kanalo reikalus.

anksto apie viską žinojęs.

Paskutinės žinios iš Rytų 
Berlyno -sako, kad Ryrtų :Vokie- 
tjjos:'i^yT^teybė ^pradėjusi pas 
3tfve,>Ryto Vokietijoje, iš. Afri- 
kosf^atslunčiamų juodukų f ap- 
rnokymą karo moJcyklose^ /Ki
taip? sakant, • riKJ^?k»ftlinkiis 
AJrĮkaii Be to/Rytų ‘ Vokietija 
pradėjusi taipgi- stipriau remti 
Afrikoj pogrindžio judėjimą 
gįiddaj^ r amunicija, žodžiu, ko 

arenoje . tėra tik 
prasidėjusios. Ateityje jų bus 
daugiau ir įdomesnių.

Vakarai, kaip praneša birže
lio 14 d. agentūros, paskyrė ne 
toli pusantro šimto milijonų 
dolerių- pradėti Afrikos tau
toms.

- PAKEISTI ĮTATYMAI
BONA. — Vakarų. Vokietijos 

parlamentas priėmė naujus įs
tatymus kovai su pogrindžio te 
roristais. Naujas įstatymas pra 
plečia policijos teises, kuri gali 
klausytis telefoninių' pasikalbė
jimų, atidarinėti įtartinų asme
nų laiškus ir panašiai. Taipgi 
įstatymas reikalauja visų vieš
bučiui svečių turėti asmens do
kumentus ir laiku registruo- 
tiS. ‘ \

Pąrifinientas betgi atmetė 
" krikščionių demokratų parti

jos pasiūlymą, kad būtų už
drausta dalyvauti demonstra
cijose paslėptais po maske vei
dais.
at

mo, bet šiiio atveju turi būti 
suaugęs liudininkas, bausmės 
metu- * ę

St. Louis mokyklų tarnybos 
taisyklėse sakoma, kad mušti 
plaštaka, kumščioti moksleivį 
ar ant jo rėkti, šaukti gliežtai 
draudžiama. Krečiant į moks
leivio užpakalį, darbas turi bū 
ti atliktas švelniai ir trumpai.

UBANE VYKSTA ŽUDYNĖS IR 1 ... Net J. T. gener. sekretoriusTARPUSAHO KOVOS turėjo prabilti

kalendomus
Birželio 16: Julita, Benas, 

Jūraų Viesulas, Tohninaš.

Saulė teko: — 5:15, leidžiasi
— 8^7. . . ,

i

Kalifornija negaus federa* 
lines paramos

WASHINGTON. — Prez. Car 
.ten’s spaudos konfeiencijoje 
.birželio 14 pasakė, kad Kalifcr 
nijos valstijos iždas , negali gau 
,ti'federalinės paramos ir ne
gali tikėtis tuo reikalu kokio 
nors specialaus įstatymo, ka 
dangi patys Kalifornijos gyven 
tojai vietos konstitucijos prie-

Į du 13 uždarė tam kelią. Jič 
sukilę prieš mokesčius negali 
tikėtis kokios nors paramos.

Pasak prezidento, Kalifom 
jos valstija turėjo bilijonines 
santaupas ir aukštus nejudo- 
mo turto mokesčius, kas ir su 
darė sąlygas mokestinei ^re
voliucijai”, bet kitos valstijos 
to neturi, todėl ir negali būti palydint į kapus eksprezi- 
nepasitenkinimo bei panašios dento sfinu Tony Franjieh, jo

BEIRUT (UPI) — Libano vidaus kovos bei peštynės nesi
baigia. Jos vienur, tai kitur vienokia ar kitokia forma pasi
reiškia. • ■

Birželio-14 d. Libano - buvęs 
prezidentas Suleiman Franjįeh 
palaidoj o savo sūnų, nužudytą 
iki šiol dar nežinomų priešinin
kų grupės.

Sirijos kariai šiaurės Libane 
pradėjo ieškoti nusikaltėlių ir 
tuo pačiu stropiau vadyti kra
štą, kad panašūs “žygiai” ne- 
besikartbtu,- s * - •

Buvusio prezidento sūnaus 
nužudymas, visdėlto sujaudino 
visuomenę. Laidotuvėse dalyva 
vo apie 20,000 asmenų. Buvęs 
prez. Franjieh viešai susirinku 
šiai žmonių miniai pažadėjo at
keršyti sūnaus žudikams tradi
ciniu būdu ir tinkamu laiku.

Dvidešimties tūkstančių mi
nios priešakyje cjo susikrimtu
siu veidu eksprez. Franjieh, Li
bano musulmonų relgijos mmi- 
steris pirmininkas Salim ai 
Hoss ir kiti giminės bei artimie

LŽano dabartinė vyrausybė. 
vadovaujama prez. Elias Sar- 

. kis. susiduria su rimtais sunku 
mais pietų Libano srityje, nes 
Izraelio kariuomenė, pasitrauk 
dama iš Libano, perdavė sričių 
priežiūrą ginkluotiems krikščio 

Doleris UŽ gazolino galiono nių daliniams, nežiūrint, kad to
WASHINGTON. — Buvęs: 

prezidento Niksono ir Fordo 
laikais energijos “caras” J. C. 
Sawhill, Europos. Japonijos ir 
JAV komisijos raporte, siūlo 
tuoj gazolino stotyse už vieną 
gazolino galioną pakeiti kainą 
iki vieno dolerio. Minėtas ra-,

pietų

sekre-
nepa-

rei-

se srityse yra J. Tautų kariai, 
kurie prižiūri tvarką ir kuriems 
izraelitai turėjo perduoti 
Libano sritis,'

J. Tautų ‘ generalinis 
torius Kurf'Waldheim,
tenkintas Izraelio užsienio 
kalų ministerio raštu, kuriame 

portas buvo priimtas Europos’ ^oma.kad šimtai palestiniečių

priva- ’ Pro J- Tautų karių sargy- 
I bas ir kad palestiniečiai slaptai 
j atsigabena ginklus, papeikė Iz
raelį, kad jo kariuomenė, pasi-

šalių, Japonijos ir JAV šuva- teroristų įsibrauna į Pietų Li- 
žiavusių biznierių bei 
čių organizacijų atstovų.

“Caras’* Sawhill sako, kad
europiečiai jau moka už gazo- traukdama iš libano. neperduo- 
lino galioną virš vieno dolerio. danti sričių Jun{rt. Tautų dali-
Esą, pakėlus Amerikoje gazo-» 
lino kainą 65% būtų tik vi
siems nauda: mažiau būtų su
naudojama gazolino ir paska-

niams.
Libano vyriausybė, prisibijo

dama karinių išsišokimų iš pa
lestiniečių teroristų pusės. įsa-

tintų biznierius ieškoti pačioje k- krikščioniu daliniams atiduo 
Amerikoje geresnių energijos tj visus j Tautų karh,o

“revoliucijos”. Prezidentas vis 
dėlto priminė, kad nejudome 
turto mokesčių sumažinimas 
‘sukilimo*' būdu Kalifornijo
je 57 procentais yra aiškus įs
pėjimas visiems politikams ir 
mokesčių rinkėjams visoje 
Amerikoje.

su-

BANDĖ* NUSIŽUDYTI 
BUVĘS NACIS

BRAZILIJA.—Brazilijoje 
sektas ir suimtas buvęs nacių
koncentracijos stovyklos virši
ninku antrojo pasaulinio karo 
metu Gustav Franz Wagner. 
Jis bandė Brazilijos kalėjime 
nusižudyti, suval gydamas kar
tu su maistu savo akinių sutrin 
tus stiklus.

Izraelio vyriausybė prašo Bra
zilijos, kad ji Wagnerį išduotų

šaltinių žemvje arba naujais iŠ 
radimais.

žmoną, dukterį ir 42 kitus arti
muosius, kurie žuvo birželio 13 
d., užpuolus Falangistų partiją 
netoli miestelio Enden.

Dar prieš laidotuves per kai 
mus pravažiuojantieji garsia
kalbiai kvietė gyventojus laiky- 
tisramiai.Tai buvo paties ekspre

— Illinois gyventojai reika
lauja įšaldyti dabartinius mo
kesčius, kad savivaldybe nega
lėtų jų pakelti.

menei, o patiems užsidaryti ba 
rakuose. Bet, ar bus klauso- 

{ma?

| LltSL <*.111 JO. . v -----

1 zidento prašymas ir įsakymas.
1 __ ______

— Bill Grhant, Joan Reaz n 
kiti artistai rengiasi koncertuo 
ti Leningrade, Maskvoje ir ki
tose Rusijos vietose liepos mė
nesio pradžioje. Jie tikisi su 
traukti apie 3D.000 klausytojų.

— Sirijos karo vadovybė jsa 
kč suimti tuos polestiniečius, 
kurie užpuolė Ebden ramiai tjy 
venantį kaimelį ir užmušė To
ny Frankieh. io žmoną ir vai-

— Chicagos naciai planuoja 
šeštadienį suruošti eiseną į 
miesto centrą, o sekmadienį žy 
giuoti į Skokie. Chicagos žydai 
planuoja suruošti dar didesnę 
demonstraciją prieš nacius.

— Premjero Begin kabineto 
nariai nesutaria, ką'daryti su 
pagrobtom^j^iučm. Vieni nori 
žemes pasilikti, o kiti nori ati
duoti jas buvusiems -sa\^nin- 
kams.

I

— New Yorke policijų 
1 aik rasei u i š v ežio tojus, 
darbininkai streikuoju, 
nori dirbti.

saugc
Vieni 

o kili

— Panamos studentai nera
mumus pradėjo dažais. Jie rei
kalauja. kad amerikiečiai va
žiuotų namo, palikdami kanalą 
jiems.

— Kancleris Schmidt, pasitaręs 
su kabineto nariais, pareiškę, 
kad Vakarų Vokietija pilniau 

j šiai pritaria prezidento Cart 
■ rio apsaugos planams.

— Biznį su Maskva vesti no-j -----------------
rį biznieriai yra susirūpinę atei — Solženicynas pareiškė, kad 
timi. Jeigu Crawford nebus pa- vakarai nėra, pavyzdy*, kurie

IzraeRuS kur jis turėtų būti tai. ko*. Sirijos policija tikisi th>4lafetas, tai kiti pradės raustis pasiryiėliai . ^alčtĮ^ ^icl^i 
atartas/ 'UtkalUtfdi auhhH. :■ 'MWS Jt Maskvos,. yra }*balxi»ug^nę<v^rkoa.

Prezidentas Carteris yra ge
rai informuotas apie protesta
vusias ir šiandien protestuojan 
cias Panamos ir kitų Pietų Ame 
rikos valstybių grupes, bet jis, I 
atrodo, namenė, kad Panamos į 
jaunimas taip griežtai protes
tuos prieš naujai pasirašytą su
tartį.

Prezidentas atskrido į Pana
mą penktadienį,bet į sostinę jau 
pradėjo rinktis nepatenkint stu 
dentai ir provincijų jaunimas,’ 
kuris reikalavo nevirtinti pasi
rašytos sutarties ir visai nepri
imti atskrendančio prezidento 
Carterio. Ypatingai atkaklios 
yra komunistuojančios - jauni
mo, grupės. Jis reikalaują^ kad 
iš visos Pietų Amerikos išsi- 
kraustrtų amerikiečiai.

Sostinėje tvarką palaikyti bu) 
vo įpareigota vietos policijai 
bet ji nepajėgė suvaldyti triuk
šmaujančių studentų, tai buvo 
iškviestas Panamos kariuome

nės dalinys. (Paleidus akmenis 
ir rankines granatas į karius,! 
šie paleido kelis šūvius, kelioli
ka deihonstrantų sužeidė, o tris 
jaunus studentus nušovė.

Vyriausybė tuojau atstatė 
tvarką sostinėje ir visoje kana
lo zonoje, bet vyriausybė pakei
tė visus prezidente Carterio pri 
ėmimo planus.

Vietoje didelio kariuomenės 
parado, prezidentą Carterį pa
sitiko tiktai mokyklų vaikai. Zi- ' 
noma. viskas buvo gerai orga- ; 
nizuota, mokytojai vadovavo 
kiekvienos klasės mažiukams j toliau neeripažinti Lietuvos i- 
ir didesniems mokiniams, bet jungimo i Sovietų Sąjungą T 
tai nebuvo priėmimas, apie kurį 
prezidentas Torrijos svajojo.

Panamos orotestantai kelia 
didžaiusią triukšmą, kad vieno- ei a i planuoja 
je vietoje pasirašytoje sutar- kagos centre 
tyje yra keli paragrafai, lei 
džiautieji JAV vyriausybei 
maišyti į kanalo tvarkymo 
kalus, kai riaušės, maištas 
kokios kitokios priežastys 
trukdo laivų plaukiojimą kana-| ■— 
Tu.. Kanalas visą laiką privalo j riausvbė

NAINYS TARĖSI SU CARTE- 
RIU, SKELBIA MARGUTIS

CHICAGO. ILL. — Trečia- 
į dienia rytą Petro Petručio vado 

: vaujjamas “Margutis” .paskel
bė. kad prezidentas Carteris 
Baltuose Rūmuose oriėmė inž. 
Br. Nainio vadovaujamą Pašau 
lio liet, bendruomenės delega
ciją ir tarėsi su ja įvairiais Lie 
tuvos reikalais.

Nepatikrinę nenorime skelb
ti gando be pagrindo ir neapsi
rikome.

; Paaiškėjo jau tą patį trečia
dienį kad Nainio vadvaujamą 
delegaciją .priėmė ne-preziden
tas Carteris, bet .vicepreziden
tas Walter Mondale. Pasakoja- 

j ma. kad delegacijos nariai ma* 
! tė prezidentą, kai vieno kamba
rio duris buvo pravertos ir ma
tėsi prezidentas besikalbąs su 
kitos delegacijos nariais. Ar

Nainio vadovaujama delegac
ija buvo pas prezidentą Carterį, 
ar pas viceprezidentą Mondalę, 
tuo tarpu dar neaišku. Tai.pa- 
patirsime. kai bus paskelbta ofi 
cialus orą rietimas. Teisingiau
sias bus pačų Baltųjų Rūmų, 
kai bus paskelbtas visas delega 
cijos sąstatas, * keltos problemos 
ir prieitos šivados.

Nainys, vykdamas į Baltuo
sius Rūmus, pasiėmė po kelis 
latvius ir estus. Pats svarbiau
sias klausimas esą buvęs, ar 
prezidetas Carteris rengiasf *ir

įsi-
rei-
ar

su*

Naciai tebekiršina žydus
Amerikos na- 

demoristruoti Či- 
birželio 24 d 

Kluszynskio -var- 
žvdai 

ne-

CHICAGO.

aikštėje prie 
do federalinio pastato 
rengia priešdeinonstraciją 
toli Niles East mokyklos, kurio
je dalyvausią 50.000 asmenų.

būti visiems atviras.
Panamos studentija reikalau 

ja panaikinti šį paragrafą ir 
pasiimti teisę patiems panamie 
čiams tvarkyti visus Panamos 
kanalo reikalus. Panamiečiai pa 
tys privąlo nutarti, kada leisti 
laivams plaukioti kanalu ir ka
da tą plaukiojimą sustavdyti. 
Kol panamiečiai šių tisių netu
rės. tai jie r nėra kanalo savi
ninkai. Teisė amerikiečiams įsi
kišti į kanalo administraciją, jo 
gynybą ir daboti, kad plauk o- 
jimas butų prieinamas visoms 
tautoms, protestantams yra ne 
priimtinas.

Tuo tarpu premjeras Trujil
lo, kariuomenės vadovybė ir vy

a įsitikinusi, kad da 
bart’"’ Panamos vyriausybė iš 
siderėjo iš Amerikos pačias ge
riausias sąlygas Panamos ka
nalui atgauti be kraujo pralie
jimo.

Kartu su prezidentu į Pana
mą nuskrido aukšti Valstybės 
Departamento pareigūnai, bu
vęs JA Vąmbasadorius Pana
moje ir keli įtakingesni senato
riai.

Panamos vyriausybė norėjo 
suruošti iškilmingą ri d del] pri 
ėmimą Amerikos delegacijai, 

bet sugumo sumetimais vyriau
sybė priėmimo ceremonijas su- 
trumpno ir leido vaikams pasu 
tikti prezidentą.



- v

Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENĖ.

3MHM) VI t \ »■ O
LEIDĖJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA

—~

R^dakrinė komisija: ST. JUŠKĖNAS, A. PLEŠKYS, A REPŠIENĖ, J. VAIČIŪNAS

Solidarumas - Vienybe Pasaulio 
Lie tūrių Seime

menė yra suskaldyta šio fakto 
nuneigti negalima: veikia dvi L. 
Bendruomenės. Reorganizuoto
ji L. Bendruomenė yra įteisin-

Pasaųjio Lietuvių seimas jau 
nebe už kalnų; oficialiai seimas 
prasidės birž. mėn 29 d. ir vyks 
iki liepos mėn 4 d., Kanadoje. 
Numatyta, užplanuota trijų pa- ta visoje eilėje JAV valstybių.
skirų dalių programa: sporto, Kaip tokia, Reorganizuotoji
dainos ir visuomeninių reikalų. Bendruomenė turi pareigas ir 
Yra aiški ir seimo paskirtis: su- teisę kaip valstvbėje, taip ir 
glaudinti lietuvių gretas, susti- lietuvių organizuotame gyveni- 
printi tautinę dvasią, nustatyti lue su fa^^is tenka, skai- 
gaires ateities veiklai. Pats sei-j tytis, kad ir kaip jie būtų kam 
mas kultūrine, p elitine prasme, nemalonūs. Tiek pat nemalonus

Yra aiški ir seimo paskirtis: su-

printi tautinę dvasią, nustatyti

be abejo, yra mūsų išeivijos 
vieša tautinė demonstracija ir 
deklaracija pavergtai tautai ir 
pasauliui. Tai P. L. seimo pas* 
kirtis ir gilioji jo prasmė.

Tik rūpestis ir klausimas, ar 
P. L. seimas praktiškai pajėgs 
išpręsti pagrindinius, pačius 
svarbiausius uždavinius, bū
tent: atstatyti pairusį tautinį so
lidarumą, pasilik ėjimą vienas 
kitu? Kitas svarbus klausimas, 
ar P. L. seimas susilauks Kana
dos — Amerikos -viešosios 
spaudos —informacijos bent 
vidutiniško reikiamo dėmesio?

Tai klausimai, kurie savitai 
Įtaigoja ir seimo rengėjus ati
tinkamai planuati ir rūpintis, 
kad tie planai taptų kūnu, bū
tų, realizuoti, kad dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių visi seimo 
planai nepakibtų ore. 0 pavo* 
jaus yra ir gana rimto: pats di
dysis pavojus gresia tai iš ma
žosios partijos ir dar iš menkes 
nės dvasios kai kurių jos žmo
nių įsivaizduoto partinio prana
šumo. Si ją, turimą ilųzija ne 
juokais gali- aptemdyti ne tilt 
akis, bet ir prHųs . . z 0 išeivi
jos reikalai ir rūpesčiai yra di
deli, rimti ir reikalingi rimto ir 
svarstybinio sprendimo ...

Aišku, jog P. L. seimo pats 
opiausias uždavinys yra .atsta
tyti tautinį solidarumą, vieny
bę, — sujungti suskaldytą J. A. 
V.-L. Bendruomenę, įgalinti i- 
šeiriją sujungtomis pastango
mis taikiai vykdyti išeivijos 
taukinę misiją. Jeigu šis reika
las nebus seime iškeltas, rimtai 
apsvarstytas ir nebus padarytas 
daugumai priimtinas sprendi* 
maį tai P. L. seimas liks tuš
čiaviduris, visi jo padaryti pla- 
nąį£ nutarimai ir pakibs ore...

^a faktąs> kąd L. Beudrųor

teisę kaip valstybėje, taip ir

faktas yra, kad J. A. V. L. Ben
druomenę yra suskaldę dabar
tiniai jos vadovai įsivaizduota 
partinio pranašumo vedami ir 
karštiligiškai siekdami parti
nio dominavimo išeivijai. Dėl to 
ir visoje išeivijoje kilo tarpusa
vio nesutarimas, pasireiškė nuo
žmus erzelis, ir jis vis plinta 
— kasdiena tolina lietuvį nuo 
lietuvio. Atvirai ir aiškiai tari
ant, dabartiniai L. B-nės vado
vai neturi nei reikiamos išmin
ties, nei vadovo privalumo ir 
nei paties Praamžiaus palaimos 
vadovauti iš eivijai. Dėl to ir 
išeivijos organizacinė padėtis 
yra skurdi, vargana, net ir kriti
ška. Betgi nusiminti, rankas nu
leisti ar gyviems pasilaidoti vis 
dėlto nedera. Būtina ieškoti iš
eities ir šios nelemtos padėties.

Loginė išeitis — išvada būtų 
tokia: nusigyvenusieji, nusipo
litikavusieji L. Bendruomenės 
vadovai privalėtų turėti sąžinę 
ir drąsos pasitraukti iš vadova
vimo postų, nekartoti klaidų: 
Sjiiktais keliais vėl nesiveržti at
gal į vadovybę. Kitas pasiūly
mas nusigyvenusiems politikie
riams:, seime yiešai prisipažinti 
klydus, atsiprašyti išeiviją ir 
pasižadėti atsisakyti erzelį ke
liančio politikavimo ir keisti 
pačią veiklos taktiką: L. Ben
druomenės veikią pastatyti gry
nai ant patriotinio demokrati
nio pagrindo ir siekti kad L. 
Bendruomenė praktiškai ir bū
tų visų ir visiems lietuviams. 
Atsisakyti diktatūrinių užmačių 
ir pasižadėti vykdyti daugu
mos valią. Vadovauti pasišovu
sieji turėtų žinoti, kad betkokia 
diktatūrinė tendencija ar pas
tanga, ypač mums gyvenant de
jų ^kratiniame krašte, jau iš an
ksto yrą pasmerkta nesėkmei.

VINCAS MYKOLAITIS PUTINAS
BIRŽELIO 15

Prisiseki, lietuvi, geduio spalvą, 
šiandie liūdnos švinta tau sukaktuvės:
Prieš metus vergovėn tau pajungė galvą 
Atėjūnų tankai, kardai įr durtuvai.

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai 
Ir fveliin < krašto plienas žvangėjo, — 
Ir merkėsi saulės krašti spinduliai 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

Tylūs, paniurę pulkai alkani, 
Žvairaakiai veidai ir spalvota oda . . . 
Nuo to laiko visvien, kur esi, kur eini, 
Jie. kaip čįurpūs šešėliai, su (aviui visada —

Nuu to laiko tau kažkas į širdį įsmigo, - 
Įsiėdė į kraują, kaip nuodinga rakštis. < 
Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko. 
Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktis.

Paniekintas glūdi veidmainystės klane, 
Pasotintas žmeižto, apgaulės ir nieki. 
Gyvenimas kybo lies juoda bedugne, 
Toks menkas, trapus ir sunykęs Ik- galo.

Praėjo tie Dietai aikščių, gatvių triukšme, 
Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos. 

Jie, kaip šiurpūs šešėliai, su tavim visada 
Tik prieblandoj kaukės su pašaipą raukos.

1941. V L to. *v‘

Rašius siusti: 1616 So. 49 CL, Cicero, HL
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JAUNIMO TALĘNTŲ JPASIROPYMAS CĮCĘROS SCENOJE

Rengėjai — (R.) L. Bendruomenės apyf. valdyba. Vaikučiai ir paaugliai, atlikę programą, 
parodę savo kultūrinės pastangas. Užnugaryje vaikučių šfovi, iš kairės ponia'Balčiūnienė, apdo
vanojusi scenos programos atlikėjus gintaro išdirbiniais, S. Palionienė, tautinių šokių mokyto
ja, Z. Juškevičienė, programos pravedėja.

O galvojimas, kad tik šios vie
nos politinės pą.rltjo^ žuiciiėi 
jaučia laiko dvėslą -ir Įigeba 
skaityti laiko ženklus^, yra-tik 
iliuzija ...

Pareiga ir Būdas Atstatyti 
Tautinį Solidarumą

Žvelgiant į suerzintą ir sus
kaldytą išeiviją, tautiniai gy
vam lietuviui širdis iš skausmo 
plyšta. Reikia manyti, kad ne 
vienas jautresnės širdies mūsiš
kių dėl šios priežasties ir į Ana
pilį per anksti iškeliavo . . .Tau
tinis solidarumas yra neabejo-- 
tinas sėkmingos veiklos pagrin
das. Tad tautinį solidarumą ir 
tenka laikyti kaip aukščiausią 
tautinį dvasinį gėrį ir jį saugo-

Tad aišku, jog P. L. seimas 
privalo imtis visų priemonių ir 
būdų atstatyti išeivijos tautinį 
solidarumu. Priešingu atveju 
ĮA I> seima$<fikš- neišsprendęs 
paties svarbiausio uždavinio, 
šitokiu atveju išeivija bus pa
likta žiauraus likimo valiai. 
Nuožmus vidaus erzelis, nesu
tarimas — truiiipiaūšiūrlaiku iš- 
sems- išeivijos itjfcnuis kultūri
nius, politinius, financinius iš- 
išįeklius. šitaip ^pepaiįiingai ir 
neatsakingai -lapsJsį^ikviduota 
mūsų išeivijos organizuotą yęi-’ 
kja. O .kam iš toįtas^kriąįidĮU 
ir kam nauda — S^hifiAėįęn- 
M . ........

Tąutįpio 'solidarume uždavi
nį sprejMįMant, svarbu, kad į- 
vyksiąnčiame Ę. L. seime daly- 
vantų visu ofg 
atstovai, nežiūrjilLjokių skirty
bių: . politinių, renginių sociali
nių ir kitų. T\iEC^eime privalo; 
dalyvauti,. ^Mįįrstįitaina. manda
to teise, /yįpa^ dabartinių L. 
lirnės va4yyų į šoną pastumtie
ji: ankšrespio&ios emigracijos 
lietĮįriiįjorgąrfizaciių ir jų vaikų 
atstovai; Na/jrprs ir"kaip kiėne 
riėkcnčraiįis’ ' opo^črniai nusi- 
teikiisios;- Reorgamzuotosios L. 
Bendruomenės atstovai. Seinų 
Suvalkų Lietiniu trikarųpio lie
tuvių atstovai. Tik šiląip pasi
rengus svarstyti-- ^atstatydi.
tautinį >oli(laj^rftįįqgaiBiia bus 
Uuktk Uigianto,' daugumai pri-

7 Didžioji Lietuvių Tautos Tragedija
■ ' r jJ. Serapinas

‘Birželis nuo seno lietuviui si į Estijos/Latvijos ir Lietuvos 
buvo visokeriopo grožip bei su J vidaus reikalus . . t Mes stovi

ame už garbingą įpūsų pasirašy
tų susitarimų vykdymą abipu
siškumo pagrindu ir pareiškia
me, kad įįvailps kalbos apie Pa
baltijo . valstybių sovietinimą 
yra naudingas tik mūsų prie
šams ir visokios rūšies priešso- 
vietiniams provokatoriams”. — 
Po tais žodžiais slėpėsi klasta, 
melas ir baisi ^apgaulė. Juk to
mis “didžiosiomis komunistinė
mis dorybėmis” tik ir remiasi 
jo užvaldytųjų kraštų jėga ir 
galybė. — Apgaulei paslėpti ir 
lengvatikiams suklaidinti — So
vietų Rusija, iš Vokietijos pa- 
klupdytos Lenkijos lengva ran
ka savo žinion perėmusi Vilnių, 
perlaido jį Lietuvai.

Sovietinės kariuomenės ba
zės Lietuvoje išsilaikė pusę me
lų palyginti ramiai, be didesnių 
įšsįšpkimų — kol baigėsi karas 

Suomija. Vos tjk 1940 m. ko- 
yp 12 d- pasirašė su ją prięvąr- 
iinę taikos sutartį ir ų^si{ikri- 

-saugumą šiąųijniąme pa
kraštyje, |ųųj pradėjo nedrąų- 
giųgas priekabes prieš Lietuvą, 
pamiršusi prieš keletą mėnesių 
iškiįmjjjgąi pareikštus pąsižą- 
dėjiųms^gęrbti Pabaltijo valsK- 
biy Inėjirjkląųącniytę. Sufabri
kavusi pretekstą, gegužės 25 d. 
įteikė Lietuvos vyriausybei grie-

brendimo pilnatvės, įkūnytojas. 
Ilgiausias dienoj teikė žipogui 
galimybę džiaugtis pilnutiniu 
gamtos žalumo suklestėjimu, 
laukų derliaus našiu įšbujoji- 
mu. Mokslo įstaigos besimo-, 
kančiajam jaunimui teikė žini
jos laiptais kilstelėjimo pažy
mėjimus, o baigiantiems — 
brandos atestatus ar universi
tetinius diplomus.

Toks darnus gyvenimo ratas 
riedėjo, kol mūsų tautą užgri
uvo didžiosios nelaimės. Jos 
prasidėjo 1939 m. rudenį po* 
slapto Stalino su Hitleriu sua- 
kalbio Pabaltijo valstybėms su- 
likviduoti.

Didžiosios tragedijos prolo- 
gąs prasidėj Or kav4&o*ietinė-Rti- 
sija privertėr Lietū^ršavo?teri- 
teįrįjon įsileisti tam tikrą skai
čių, kariųomęnės įgąlų* Tąi buvo: 
pirmasis Trojos arkly-s, įkėlęs 
koją pilnai Lietuvos .'okupaci
jai išprovokuoti.' /.Prievartinėje 
Savitarpinės pagaįbos sutarty
je Molotovas užtikrinu visišką 
flėsjkišimą į Lietoms suverenu- 
Jną. 193(1 m. spalią^Jl d. auks- 
$iauąioje SiAietinėje taryboje 
|į§ taip iškilmingai, kalbėjo:

‘. sutartys su Pabaltijo val
stybėmis jokiu bddu neimpli- 
kuoja Sovietu Sąjuligo^ kisiuro-

g^bizuotų lietinių j; Siekiant taikos? vra' bfitina tebūnie leisirfgu, demokratiniu 
fautinęs nuodėmes' apgailėti ir 
klaidas taisyti. ’ - f

L Pasaulio Lietuvių srifnas'iė- 
būnie drauge ir TriSštf ' Wutimai 
jptiaidai: vieta ir metas apgaitė- 

nusiplauti tautines nuodė- 
^ies, — gauti atleidimą. Žmo- 
,'įuS' visa' savo psichine būsena 
yra ribotas, klystantis, Tad tau
kios dvasios, eruditas žmogus 
niekad nevengia prie savu kfai- rlictuviai Ir laukia naujų rinki

mų, kaip paties išganymo. Pir
miausia laukia ne vadų, suktų 
diktatorių, bet vadovų, pasiren
gusių vykdyti daugumos valią: 
vadovų defnokratų pilna'šio žo
džio prasme: pajėgiančių galvo
tų platinėti ir veikti demokra
tiniu principu. Laukia vadovųPriešingų; atv^i<i3cigu nors 

vienaorganizuota lietuvių 
(įrūgė iš P. L. sei
mo, tai P. L. seimas savaime 
■praęas visti o tingino "prasMįe ir 
teisęs vadintis yįfų 
mu, tftuo praras ir 
sę dalyti betkokius 
nutarimus visų lietuvių vardu.

Jšskyrimo atveju tautinis so 
lidarumas bus dar $4jpriau pa- 
žeišlas — tai aišku; Kaip dieną. 
Betgi sunku net prileisti, kad 
kuris nors taurri< tautiniai gy
vas visuomet m mokas 
daryli šitokį tautžmiišką spren- 
dniią, ariant jam pritarti!?

I f purtei 
juridiii 
spread

sei 
tei

žtą notą. Joje apkaltinta Lietu- < 
vos valdžia trijų sovietų karių i 
pagrobimu iš įkurdintų įgulų.

Lietuvos vyn-iausybės atsto- ' 
vams, nuvykusiems į Maskvą , 
padėties aiškinti dėl primetamų 
kaltinimų, Molotovas prie pas
kelbtųjų pridėjo naujus kalti
nimus: kad Lietuvos vyriausy
bė nesanti prosovietinė, o vi
daus reikalų miništeris ir sau
gumo departamento direktorius 
— esą aiškiai antisovietiniai, to
dėl teistini kaip nusikaltėliai.

Toliau Molotovas iškėlė sti
prų kaltinimą dėl trijų Pabalti
jo valstybių karinės santarvės, 
kuri esanti nukreipta prieš So
vietų Sąjungą. Neleidęs pateik
ti jokių paaiškinimų nei min. 
pirm. A. Merkiui, nei užs. reik, 
ministeriui Urbšiui, birželio 14 
d. Molotovas pasikvietęs Urbšį, 
jam perskaitė Maskvos vyriau
sybės iš anksto paruoštą Lietu
vai ultimatumą su trimis išva- 
diniais reikalavimais:

1. kad vidaus reikalų mini- 
steris K. Skučas ir saugumo 
dep. dir. A. Povilaitis būtų ati-

duoti teismui (juos tūrį teisti 
sovietų teisininkai.)

2. kad būtų tuojau sudaryta 
Lietuvoje vyriausybė, kuri “už
tikrintų ir sugebėtų vykdyti sa
vitarpinės pagalbos sutartį ir 
griežtai sutramdytų to% sutar
ties priešus’* (taigL Šovinį val
džios pasirinktu asmenų vyri
ausybė) •

3. kad būtų įsileisti į Lietu
vos teritoriją tuojau pat Sovie
tų Sąjungos (neaprėžto skaiči
aus) kariniai daliniai, kurie 
svarbiausiuose Lietuvos cen
truose “užtikrintų savitarpinės 
pagalbos sutarties vykdymą”.

Terminas Lietuvos vyriausy
bei į ultimatumą atsakyti bu
vo duotas iki birželio 15 i 10 
vai. ryto. Urbšys prašė terminą 
pratęsti, nes bebuvo likę į jį ąt- . 
sakyti tik 10 valandą. Moloto
vas atsakė, kad toks esąs jo vy
riausybės sprendimas ir nega
lįs jo pakeisti. Kartu įspėjo, kad 
nepaisant, koks bus Lietuvos 
vyriausybės atsakymas, Sovie
tų kariuomenė vis tiek įžygiuo
sianti. į Lietuvos teritoriją. X.. * -

(Bus

Kronikos žinios
R. L. Bendruomenės rengtas globoje buą skįnąpips preųiįjps 

pavasarinis balius praėjo paki- lietuviškoms jądijo vąląjpįė- 
lisje, šventiškoje nuotaikoje. lems už geriausią pątriptipę —

Balius įvyko š.m. gegužės politinę, religinę, progra
mom 27 d. Parapijos salėje, Ci~ pią ąr interview- Keturis 

ceroje Nežiūrint ilgojo savait- UŪjos po 250 dpi-; bppdrą 
galio švenčių ir išskirtinai karš-— lx000 doĮ. kg#-

los dienos, 90%, į balių atsilan
kė virš šimto svečių, kuriuos 
linksmino puiki — kūrybinė 
scenos programa, puikus orke
stras ir kitos malonios vakaro 
nuotaikos.

Scenos programą atliko . Br:j

padu renkama ir išrinkta, bet 
ne saujelės asnienų užkulisinė- 
iins^lconibihacijomis primesta 
vfcąi išeivijai! Dabartinę realią 
padėti atvirai aptariant, tenka 
pasakyti, kad JAV lietuviai yra 
vargiiite išvarginti dabartinių 
ešariių ’ L’Bendruomenės neat
sakingų vadovų, jų partinių po
litinių kombinacijų. Tad JAV

-dos prisipažinti ir klaidas taisy- 
ti. Klaidos — atlaidos saniprar 
Įą sąnkcionuoja ne tik katalikų 
Religija, bet ir - p^ichologojos 
įąiokšlas šia samprata tvirtiną.

Netenka nė įrodtoėti. kad pai- 
iš^yijos' tą utinis^ <$oli gani-- 

tiiaa neapsakomai ąilpaįųa visą
£ UįeirtjQ#i>Tijklą ‘šviesiną, kųltŪTf patriotų,'7pajėgia<>čių- jungti lie- 
i- ^us darbūs o

^i^j£ontą prieki taDjcve, irę vienos kurios partijos 
-įjetovįsįokupąiiĮ^ ^djįie ąf grupęs pasiuntinių ir tarnų!

g>^ybjpės svarbos jęi^ąiaį ir Išeivijai-* reikia vadovų, suge- 
r. Seimo Lfctiiv“ c*įlaigoją P. L. Seimo 

fici^pakąnkamai v;eįo$Jrijai» 
■fco tąutiniam solkigrumūi ap-

principinįaįzjf išspręsti 
S---atstatyti.- , / V t

Pasatulio iųNaujas
- Vadovybės Rrikalas

ji jiisiAiicjitnc
•R, L. Seime Ihjb ręaicaml7 ir

'•»c 9 t

titvį sir liėtovili.Bet tik, gink

oFienluMis Uetuvos o- 
kopanto suktoje, maskuotoje 
tiltų statybos politikoje pasau
lio politikos žajdoje ir nuolat 
besikeičianciojt jos taktikoje. 

Praamžius ir telaimina dau
gumoj beturiu viltis ir valią 
grhžifi Ir vidaus taiką ir spjuDg- 
fonilB pastangiuiis. sutartinai 
vykdyti išeivijos misiją 
siek4į<i I ■ £

Juoząs Prp^sfcįs.
Konkurse gali dalyvauti viąos . 

laisvame pasaulyje vaikiančios 
lietuvių radi j o/yaiand^ę^,-.ku
riame kontinente jos bebūtų.

Radijo valandėlės vadovybė 
Variakojienė, ji atliko savos kū-Lparėnka po Sieną gėri&ušiąFpro^ j 
rybos monologą: “Vedybinisj gramą ar jos dalį is visų ketu- 
rojus”. čia ji švelnia, humoris-j ęto suminėtų sričių, ąr tik kąi 
tika pristatė visuomenininkų' kurių ir prieš 1979 m. sausio Į 
šeimos kasdienos realybę. Bu- d. tųri atsiųsti Amerikos Ue- 
yo iš ko pasijuokti ir apieką vė- tuviu Tąryįįū, adresu 260€ W. 
liau visiems dalyviams maloniai 63rd Streep -Chicago, ĮHinoįs 
pasišnekėti . . . Sol. Aldona Pan- 60629 U5,Ą. po čąusip 1 d. gąu- 
kienė maloniu balsu padainavo toą juostelės, ųebus įs^įįpjpos 

.......................  ~ ’ i pwpj'uotiuu
Siunčiantį įBįšyJąf juostelę, 

pažymėti siuntėjo adresą-ir ku
riai premijų sričiai^ skiriamą. 
Vienai sričiai tegali būti tik vie
na juostelė. Radijo valandėlė/ 
gali kandidatuoti į visas ketu
rias premijas ar mažiau. \

Ambasadorius 
užtarė lietuvę <

Ambasadorius A. J.' 'Gold
berg, buvęs JAV delegacijos 
Belgrade pįrmininkąs? xąstu 

tilta Matytojai, Stripiy- '
. i < tad J,s- kr?^y 

Sęjiijigog vyriąusyhę dėl ^Įari- 
; jos Jurgutienės ir jos jdūktęrįi 
] Dainos vizos atvykti j. JAV. f

Nauja Altos valdyba ’•
Clevelande cy. •.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cleveland© skyrius išsinnko. 
naują vajdybą: pirm. Alg. Pau- 
įiems, 'įcepirmininkai: Q. Jo- 
kubaitiepė, I^r. Razmaite, _R. 
Aukštuolis, ižd.» K. Karalis. 
prot sekr. F. Mackus, infornut- . 
cijai V. Smetona. i

J. A. V. Reorg. L. B. Cicero 
apylinkė remia xiet»s Lituanis
tinę mokyklą. Mokyglos Tėvų 
konūteše paprašyta, apylinkės 
valdyba paskyrė į- įteigė $50

tris dainas r A. Raudonikio — 
Mano pasaulis, Z. Liubičio-Pa- 
vasario aidai ir Fr. Lehare — 
Valsas iš “Linksmosios našlės”. 
Solistei akomponavo muz. Br. 
Variakojienė.

Vienos nenuilstamos scenos 
darbuotojos neseniai suorgani
zuotas mišrus dainininkų būre- 
lis-sekstetąs padainavo penkias 
laisvos kūrybos dainas iš dabar-! 
ties kultūrinio — politinio gyve*j 
nimo aktualijų. Klausytojams 
buvo ir smagaus ir garsaus juo
ko. čia buvo “pavanoti ir pasi- 
joti” r 
zas, jos staklės ir t. t

Solistė Al. Pankienė ir visi kiti 
scenos programos atlikėjai bu
vo gausiai apdovanoti gėlėmis.; 
O ilgametei scenos darbuotojai,: 
T. Serapinienei rengėjai įteikėj 
dar atskirą dovaną — Prof.J 
Končiaus niedžio darbų albumą.

Salę pavasprio žiedais išpuo
šė ir puikų maistą pagamino, 
svečius , vaišino darbščiosios Ci
cero apylinkės narės: Ir. Prans- 
kevičienė, Vyšniauskienė, D. 
Liepienė, Sof. Palionienė, No- 
vickienė ir kitos. Ątgąivos rei
kalais rūpinosi, svečius gaivino 
L. Dubauskienė. Kad iškili, pui
ki baliaus nuotaika rengėjų pa
vardžių jūroje nepaskęstų, bai
gsiu pavardes rikiuoti. Atsipra
šau visus paliktuosius vakaro 
rengėjų šešėlyje. Apie juos ki-

fcartą, kita proga » . '

I

PREMIJOS RADUO 
VALANDĖLĖMS

Amerikos Lietuvių Tįjybop

R. L. B. Brighton parka apy
linkės metinis vietfotmas narių * 
susirinkimas įvykto prigužės 
meni pabaigoje. 
padaryta pąkcilimu^vąjdyj/os 
narių sąstat, jrinmhlcūsy huo- 
tas pats, A_ AbhutŽ.
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9:45 vai. vakaro nulijo 

banga 1490 AM

Sų ąąąaenįšką p. Janinoj įy^imė* pergyvenimu.

ŠIANDIEN: “Geroji Naujiena, Lietuviams

ATGIMTI
l

I

l

IŠ NAUJO?
?

-t

t
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- - Pareikalaukite dovanai magnetinės juostelės (casette) 

su p. J. Zygienės ir p. E. Skistimo asm. paliudysimais.

i

RYTOJ;

9:10 vai. vakaro radijo 

banga 106.3 FM

Per: “Lietuvos Aidus” -

ST. PETERSBURG, FLA.
Fįrejkelį iškilminių programai 
pravesti. Jis ištaręs padėkos žo 
dį dalyviams ir apibūdinsę pro
gramos turinį,- iškilmių reikš
mę, maloniai paprašė mokyto
jos p. A. Kliorienės programos 
įžanginės dalies išpildyti.

Idėjos, kaip ir žvaigždės er-

Metalo* Dtenes minėjimas

X ■ Tie, kurie gak išlavinti vai- 
kučius padoriai — gerai, užsi-

jame žaidžia ir klauso motinos-, 
kiškienės — pamokų. “Jūs vai
keliai taip darykite, kaip . tėve-' 
lis daro”, įsako ji. Visi kiške
liai paklusnūs ir padaro taip, 
kaip jiems sakyta. Sunku būtų

kurią išpildė .Aldutė

no gausiu ranko j) J \

rai dai mvo atžalynui gy* 
imo x talfaylta, e mokyto-

lietuvių Khibe puošnioje salė- 
je, susirinkus gausiai svečams 
— jauniems ir pagyvenusiems. 
— S arti ir tolimųjų Amerikos 
kraštų, įvyko įspūdingos Moti
nos Dienos minėjimo iškilmės. 
St. Petersburg© Lituanistinės 
Mokyklos jaunikaičiai — moki
niai žemosios, vidurinės ir vy
resniosios klasės linksmai nutei 

'fe svečius — žiūrovus — pui
kia vaidyba, muzika, daina ir 
šokiais. Garbė mokytojams ir 
jų tėveliams.
/ Antrą valandą, publikai jau 
sočiai pasisotinus vyrų virėjų 
ipeoalię pietų patiekalais, klu
bo pirmininkas p. Klemas Jur- 
gėJa, padaręs iškilmių reikšmės 
prnešimą, pakvietė p. Feliciją

kaip nieko gyvenime naujo ne
sukursi Se ryžto,be gabiu ir su
maniu pastangų. Nebuvo ir St. 
Petersburg© Lituanistinės Mo
kyklos kelias rožėmis klotas, ta 
riant p. Kliorienės žodžiais,bet 
tikslas gera dalimi atsiektas ir 
todėžl, krandien galime pasigė
rėti jų veiklos vaisiais. Jauni
mas išlavintas, drausmingas, 
puikiai išpildo jam skirtas pa
reigas, kalba tėvu kalba Bai
gusi paskaitą p.A.Kliomeinė su
silaukė dideliausių ranku plo
jimo garsu.

Kiškiu šeimos vaizdelis

Scena: Puikus, žaliuojantis, 
primenantis Lietuvos palaukes, 
miškelis. Kiškeliai linksmučiai

BALZEKAS MOTOR’S 
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuviu

Voiare Premier Coupe

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

į Geriau*! mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

nupiešti ar aprašyti žiūrovų jauįkų plijiriio- 'gįgsama-7 
smus, matant jaunimą tokioje; scenoje vėLpjasIrddė 
nuotaikoje, taip puikiai žai-^ts Marius Įfcdrft - J&r-fcaifeHa- 
džiant ir kalbant tėvu kalba — mavo eilėraštį Lietuvą. Jai# W': 
tolimajame, kad ir laisvajame gus* - eilėraštį, .seenn 
Dėdės Šamo globojamam kra-.jaūnikaįtlš flįdųfei’,'VsĮwit&.;

f

pas mus
&IICI

Kiškiu šeima — vieno veiks
mo vaizdais — Įdomus Ir Jaus-

kytojas p. Stasys Važys. Jis ir 
tėvas — kiškis. KSkienę - mo
tiną — vaidino p. Sofija Vaškie 
nė. Kiškiukus puikiai suvaidi
no įvairaus amžiaus jaunikai
čiai: Dainius Vaičaitis, Kristi
na Alčiauskaitė, Viktorija šfkš 
nytė, Nida Vaičaitytė, Aldutė 
Bobelytė , Ramonas Alčauskas, 
Kristina Baland ir Marius Moo
re. Veiksniai visi išpildė savo 
roles drausmingai .ir įspūdin
gai. Jiems ir publika nepagailė
jo grausmingų rankų plojimo 
garsŲ. *

Paminėtina ir kiškių kostiu
mai. Bgos kiškių ausys padarė 
ypatingą kokiams atsakantį 
vaizdą. Kostiumais pasirūpino 
pu Stefa Vaitienė Ir p. P. Al' 
čauskienė. Sceną apnešė p. St. 
Vaškys ir p. P- Alčauskas.

’ Antroji programos dalis

Uždangalai prasivėrus, drą
siai žengė per sceną prie

Ji padėklamavo eilėraštį Motb 
_ p VaičaV'o. Vos tik ran

kų plojimo garsams rruflAd^ju*

MM. «**’įg 
Jambine pianinu. Ir vėl ««a 
„akų papk>Hm*>- Po to sekė 
ST

giems laikams.

mišką. Jiems pianinu oHts-^ė

(Nukęft

dideliu* darbu*. Firma, ji* ps- f 
deda Jum* pailektl asmenišku* Jūsų > 
rijimo j imu*. Antra, jie padeda *u- C 
kurti geresnę apylinkė* bendruomenę 1 
(r parūpina fondu* namams įsigyti. 1

Taupykite dabar. I
Santaupos, padėtos prieš 10 mine- 1 

*lo dieną, neša nuošimčiu* nuo mė- Jį 
nėšio pirmo* dieno*.

Išduodami Certifikatal, kurie ne- f

Chicago, III. 60608

| —. !*AMJI CMfCAOO a H-L Friday, June 197Ą

TURINTI DIDELES ATSARGAS 

T< 01-8070
I*t*lfo* pfetooM Herni* anfomoMIUfii* ptstatytt.

publika teikėsi •- paploti, - nepė* 
šykštėdama. • -. /•

Kaip arodo, visi Jaunikaičiai: 
mergaitės ir berniukai buvo put 
ka išlavinti, vist. drausmingi, 
kas ir davė žiūrovams impulsą

Pirmąją dainų progbadros 
dalį išpildė mažųįų'klasė. Jie 
padainavo: Pas močiutę augau, 
Plaukė žąselė ir SŲo tėvelis į
1____.
mokytoja p. Gražiną Jezukal- 
tienė. Rankų pfojinuo garsėtus 
nuaidėjus, prasiėjo
sbs klasės programos dalis. La. 
bai gražiai padainavo pdė’Un-j 
da Jurgfeliitė h- R|t* IWjto? 
duetą: Mane močiutė barė Įr 
Ai atsimenu namelį. Duetą p4' 
ruošė p. Gražina JecukatHenė.

Dainos gražios ir gražiai bu
vo padainuotos, už tad ir tas B*

plojimas.
Paskui

buvo Lėlių Šokis — baletas, 
kur. pašoko dvi vidutinės kjasė» 
panaitės NWa Vaičaitytė Ir V& 
torija SIkšnytė. Gražios Šokė
jos __puJoai taip pat attiktas Jr
baletas, jų išpūdytas- Joms ne 
pasišykštėjo pttbHk* ir 
smentų, garsiųjų.

tuną stipriausių bendrovių,

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
■<efta

51/4%

i
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Ant Kuršmarių kranto

golai valdžią padėjo primesti rusai kubiečiais, o lietu'Į 
viams kn-mnnfsHnp santvarka vfoni mesi Jfofemi

A

As of December 1, 1977 
Subscription Rates:

to Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months, to 
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.

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

Nainys “tarėsi su prezidentu Carteriu”

viams komunistinę santvarką primėtė vieni rusai. Jeigu 
ambasadorius yra Įsitikinęs, kad komunistinė sistema 
nesudaro pavojaus Angolai, tai kodėl ji turi būt) pavo
jinga vienų rusų pavergtiems lietuviams?

Nainys ne Gečys. Jis negali tenkinti didelės įtakos ne 
turinčiu ambasadorium. Jis kreipėsi tiesiai į prezidentą. 
Būdamas respublikonas, jis mokėjo įtikinti Baltųjų Rū
mų pareigūnus, kad jo vadovaujama delegacija demokra 
tinio prezidento būtų priimta. Reikia pripažinti ne tik 
didelį Nainio landumą, bet ir sugebėjimą paveikti pačius 
įtakingiausius demokratus.

X
(Kad Nainys yra landus, visi žinome. Kad jis buvo pa 

siekęs Baltuosius Rūmus, Margutis visiems jau skelbia. 
Bet lietuviams įdomiausia patirti, ko Nainys norėjo iš 
galingiausios valstybės prezidento? Jeigu Margutis klau 
sūnus tiksliai perdavė apie “pasitarimą su prezidentu”, 
tai pats svarbiausas klausmas buvo toks: — Ar preziden
tas Carteris nesirengia pripažinti Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių įjungimą į Sovietų Sąjungą.

Viceprezidentas Mondale, greičiausiai, negalės sup
rasti, kodėl prezidentas Carteris būtų radęs reikalo da
bar pripažinti Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą. Nei 
vienas atsakingas pareigūnas nepareiškė, kad preziden
tas būtų norėjęs tai padaryti.- Net, didžiatisiėji nuolaidi- 
ninkai rusams pastaruoju metu nesiūlė pripažinti Lietu
vos pavergimą ir' įjungimą į Sovietų Sąjungą, kodėl pa
tys lietuviai dabar susirūpintų tokia problema? Visi iki 
šio meto buvusieji Amerikos prezidentai Lietuvos paver 
gimo nepripažino ir atmetė sovietų pasiūlymus įjungti 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą, prezidentas Fordas tai pada
rė prieš kelionę į Helsinkio konferenciją, o prezidentas

ggį v *

A. SVILONlŠ

St. Barzduko “mintys ir atgarsiai”
. “Pasaulio lietuvyje”, L. Ben- giliau į jas įsigilinus peršasi 
druomenės oficioze, St. Barzdų- mintis, ar negeriau būtu jei jis, 
kas yra pratęs prirašyti bent užuot daręs tokias faktais nepa

I

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes pirmininkas inž. 
Bronius Nainys, kelių įtakingų patarėjų lydimas, praei
ta antradienį buvo Baltuose Rūmuose ir veik ištisą va
landą tarėsi su prezidentu Jimmy Carteriu įvairiais Lie
tuvos ir kitų dviejų Pabaltijo valstybių reikalais, trečia- Į 
dienio ryte sakė pirmas gerai paruoštas propagandinis „ P^iuencas
pranešimas anie Connecticut valstiioie registruota ir vi-l.Cartens. dave ’^eųas amiasadonm Arthur Gold’pranešimas apie Connecticut valstijoje registruotą ir vi 
są Pasaulio Lietuvių Bendruomenė valdančios grupelės 
paskutinius žygius sostinėje. Trečiadienio vakare atėju
sieji pranešimai jau naudojo kitą muzikos raktą. Jie tvir 
.tino,'..kad inž. Nainys kalbėjosi ne su prezidentu, bet su 
viceprezidentu Walter Mondale.

Turint galvoje, kad dabartinis viceprezidentas Mon
dale yra gana tiksliai informuotas apie prezidento Car- 
terio vedamą vidaus ir užsienio politiką, pasimatymas 
su viceprezidentu gali būti tokios pačios svarbos, kaip ir 
su pačiu prezidentu. Paleisti gandą, kad inž. Nainys ma
tėsi su pačiu prezidentu šiandien pačiam Nainiui daug 
svarbiau, negu bet kada. Reikia neužmiršti, kad inž. 
Nainys yra Pasaulio: Lietuvių Bendruomenės centro val
dybos pirmininkas. Už poros savaičių Kanadoje ruošia
mas Pasaulio Lie tūrių Bendruomenės seimas, kuris tu
rės išrinkti naują tokios “didelės organizacijos” valdybą. 
Kad inž. Nainys bus išrinktas PLB pirmininku, šiandien 
niekas neabejoja. Viskas šioje organizacijoje iš anksto 
paruošta ir apskaičiuota. Organizacijos vadai negali ri
zikuoti. Rinkimus jie turi laimėti, kaip jie laimėjo “rin
kimus” Chicagoje, jei ne balsais, tai “pašto laiškais”, bet 
laimėjo. Rinkimai vyks Kanadoje, bet jau iš anksto ap
skaičiuota ne tik, kas laimės, bet ir keliais balsais. Kana- 
don suvažiuos viso pasaulio atstovai, bet vien tiktai Chi- 
cagos atstovai nuspręs ir išrinks pačius patikimiausius 
ir geriausius. Bus išrinktas ir inž. Nainys, bet bus daug 
geriau, kai risi žinos, kad Nainys buvo paties “preziden
to priimtas’' Baltuose Namuose.

inžinierius Algimantas Gečys buvo nuvažiavęs pas 
ambasadorių Andrew Young. Tai jau buvo didelis žygis, 
bet kiekvienam buvo aišku, kad. Gečys daug negalėjo ti
kėtis ir Youngo... Ambasadorius nieko Gečio delegacijai, 
matyti, neprižadėjo, nes jam nebuvo aišku, ko ta delega
cija norėjo. Jeigu ambasadorius tvirtina, kad Angolos 
gyventojams nereikia bijoti Castro kareivių ir rusiškų 
tankų, tai kodėl lietuviams reikėtų bijoti vienų rusų. Am atšaukti savo karo jėgas?

bergui, daboti, kad nebūtų pažeistos Lietuvos teisės. Be 
to, visa eilė atsakingų pareigūnų keliais atvejais paskel
bė, kad jie nepripažįsta ir nepripažins Lietuvos įjungimo 
Į Sovietų Sąjungą. Praeitais metais ne tik senatas, bet ir 
atstovų rūmai konstatavo savo rezoliucijose, kad JAV 
nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į So' 
vietų Sąjungą ir nesirengia pripažinti, šios rezoliucijos 
buvo priimtos tomis dienomis, kai Valstybės Departa
mento priešakyje buvo sekretorius Henry Kissingeris, 
kuris galėjo įsigalvoti įvairiausių planų ir “parduoti”, 
kas jam visai nepriklauso. Jeigu krašte atsirastų bent 
vienas prezidentas, kuris neretų kokį biznį svetimomis 
žemėmis padaryti, tai vargu jis pajėgtų padaryti, pirma 
neatsiklausęs kongreso.

Jeigu Nainiui buvo žinoma ankstyvesnių administra
i

vieną kitą puslapį savo minčių 
ir pririnktų svetimų “atgarsių”. 
Jis ir šiųmetiniame 'balandžio 
mėnesio minėtame oficioze jų 
nemažai prirašė.

Kiekvienas sąmoningai galvo
jantis skaitytojas jam už tai 
būtų dėkingas, jei jo “mintys” 
butų pozityvios, gerai išmąsty
tos ir skirtos išeiviją vienyti di
deliam -užlaviniui, kovai dėl pa-, 
vergtosios Lietuvos laisvės.

Deja, to kaip tik jo raštuose 
pasigendama. Jo “mintys” ir 
“atgarsiai” išeiviją daugiau kur 
sto ir erzina, negu vienija, nes 
jos rašomos žmogaus, kuris ne
nori, ar neįstengia plačiau pra
merkti akis ir vertinti faktus 
objektyvumo šviesoje. Jo “min
tys” sunkte persunktos pykčio 
aistra, one taikinga raminančia1 
tolerancija. Jis neįstengia vertin j 
ti faktų ramia širdimi, todėl jis 
pravardžiuoja tuos, kurie gal-

grįžtąs užuominas plačiau ats
kleidęs kas gi yra toji sava “vie 
nybė”. Be to, būdamas pensinin
ku, turėdamas daugiau laisvo 
laiko, paruostų tokiems minėji
mams konkrečią programa, ku
riai negalima būt daryti jokių 
priekaištų ir ją pateiktų rengė
jams. Tada būtų daug naudin
giau ir užsitarnautų padėką. Kri 
tikuoti, o neduoti ką nors pozi
tyvaus, yra tik tuščias burnos 
aušinimas. Juk kritikuoti yra 
lengva.

cijų pozicija pavergtos Lietuvos reikalu, jefgu prez Cai- Savo “atgarsiuose” sąmoningai 
teris leido Lietuvos klausimą kelti į Europos saugumo 
konferenciia

nutyli oponentų iškeltas mintis, 
įeigu jis leido ambasadoriui Goldbergui faktus, vęngia juos panagri

Kasmet dalyvauju šio, šventės 
minėjime ir skaitau apie tai 
spaudoje reportažus, bet nete
ko išgirsti, nei skaityti kokią 
nors neigiamą kritiką, iškyrus 
šią, kurią St. Barzdukas parašė 
savo “mintyse”. Tiesa, skaičiau 
su giliu širdies apgailestavimu 
apie Bendruomenės vadukų pa 
sigyrimą, kad jiems pavyko “rin 
kliava”, tuo laiku, kai Vasario 
16-sios šventės proga Alisos bu
vo rankamos aukos - faisvinimo

is vieno šviesus mūsų veikėjo. 
Tokį priekaištą reiškia tik St. 
Barzdukas. Mano nuomonę, kad 
tuo minėjimas nėra sumenkinna 
mas. Jei mūsų kuris nors iškilu
sis veikėjas pagerbiamas už jo 
daug paaukotą laiką ir pinigą 
kvai del pavergtosios tahtos lais 
vės, tai yra užtarnauta padėka, 
o kartu paskata ir kitiems. To
kių pagerbimų būdavo šios šven 
tės proga ir laisvoje Lietuvoje. 
Jo dėl to daromas priekaišas 
dvelkia lyg ir pavydu.

Bet ne ši St.' Barzduko “min
čių” pagrindinė mintis. Jo no
ras yra įgelti Altai. Jam sun
ku pakelti tai, kam minėjimuo
se prisimenama jos veikla, iš
klausomi jos vadovų veiklos pra 
nešimai ir. kam pakviečiami to- ‘ 
kie nepageidaujami Bendruome- 

"nėš vadukams’ kalbėtojai kaip 
pavyzdžiui dėjosi Clevelande ir 
Deroite. Jis niršta ir Altos veik
lą vadina tik burbulu ir menku 
“penu”/ Burbulu, nes ant jo, 
ji laikosi vis dar Amerikos nu- 
sisatymo ir interpretauijos dėl- 
Helsinkio susitarimo, matyt, jis 
būtų patenkintas jei Altos Vei
kėjai įsisavintų brežnevinę.. Sa
vo mintims paremti jis cituoja-^

jį 
į

i

ką kiS pateiKia pozityvaus BotrAmerika, nepripažįsta rusų padarytos klastos Pabaltijo '
valstybėse, tai kodėl Nainys turėjo klausti šį klausim^.
Jeigu tokį klausimą būtų’ paklausęs Gromyką, Zenkevi- kl' a.
čius ar kuris kitas sovietų agentas, Wli būtų su^antania, °
bet kuriais sumetimais klausė Nainys? , junai turėtų būti-iruošianii įdo-

Jeigu Nainys būtų -Baltuose Rūmuose paklausęs to-’ fce8ni’ turbbgestiį turėtų fiti sti 
- - - - - -- - - - - - - - - ' gyvenimu ir atsiliepti į jo refka

ĮaMmus. 0" da*t>af, jo . žodžiais 
tariant, atnešanti einamošidg

kį dalyką: — Kai Lietuvos klausimas bte iškeltas Euro
pos saugumo komisijoje, ar JAV atstovai ■ pareikalaus 
Lietuvai laisvės ir nepriklausomybes? A?’ JAV pat'agitiš 
kitas Europos saugumo komiteto valstybes griiti Lietu-’ 
vos laisvę ir nepriklausomybę? Ar JA V" pasakys šėviėtiį 
valdžiai, kad ji privalo atšaukti savo karo jėgas, poliėiją 
if kolonistus iš Lietuvos, grąžinti į Lietuvą išvežtus jo-' 
sios piliečius ir atliginti paskutiniais dešimtmečiais pa
čiai Lietuvai ir Lietuvos gyventojanis padarytus hUOStO- 
lūs 7 Ar JAV imsis priemonių priversti Sčviėfų Valdžią

JxS savo ^mintyse” prisimena 
Vasario-16-sios šventėt paminė-

žinoma, kad tokiu . metu Ben
druomenės aukg rinkimas, silke 
lia nemažą erzelį išeivijoje, ir

skaičiau, kad Clėvelande ir Det
roite B-nė buvo pasišovusi^ šią 
mūsų Didžiąja Tautos' šventę 
minėti atskirai,- atsiribojant nuo 
Altos. MokyvaSy kad Altą nesu-

Savo “mintyse” reiškia riepa- 
sitenkihniią, kam Žios šventęs: 
metu'yht pAg^biami kažkurie 
metu pagerbiami kai kuriė asfnė 

galėtų pasakyti, kad šios jo pscs^- Į nys. Man neteka išgžršti nu-
Wfta SaW ‘Manyte*. If to

- ' — • ’T r ” ■; * * "

Šie aušini botų pabodę, kad Nainys rtėaiškina, 
kiis jati SiŠktt, bėt stengiasi.patirti,- kas būs aiškinama se
kančiame pasitarime. . į. ...

*

reikštą pasmerkimą apie polii- 
nius Žonglierius. Man atrodo, 

Aistis politiniais žonghe- 
- nais vadino ne Altos- veikėjus, 

tikriausiai jam padėjo at-

riką. Girčiausiai jis tuo vardu

. (W

• Pirmasis transatlantinis lėk 
tuvas “Yankęa Glipper” skrido 
su keleiviais 1939 -na. gegužės 
27 ir 28 f & Newfundlando,

lijoje. Pirmoji komercinė kelionė 
užtruko 18 valandų įr 42 minu

— žemė drebėjo Japonijis pa
kraščiu vandenyse, bet drebėji
mas Tokijo priemiesčiuose už
mušė 23 žmones^ .

3BS

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių įkurtoje 
valstybėje

(Tęsinys)

Kambarys niažiutis, senoviškas. Televizija tviąai 
prieš akis. Vonia senoviška, su kranais kaip garvežiui 
vandenį pilti. Issiinaudžius kambaryje karšta, kaip 
buvę. Mechanikas dar neatėjęs, Skambinu antrą kar 
tą. Mechaniko bosas atsako, ji
numerį, bet mechanikas nespėjo mnykti.

— Kiek laiko jums reikia

turi mano kambario

Jie gali nuo savęs paskambinti, bet čia ne jų, o me* 
chanikų reikalas. ’

Tą naktį joks mechanikas neatėjo. Nepripratęs to
kiame karštyje ir tokioje drėgmėje, visiškai nemiego
jau, tik užsimerkęs drybsojau.

Ryte, apie aštuntą valandą, prieš ctnaiW pusry
čių. pasibelsti į duris™ mechanikas.

— Ar tiesa, kad mano kambaryje neveikia vėsin
tuvas? •

; Vyras.atrodo’-malonus, kaip žųiogas/ Jis tik atė
jęs į darbą. Pasilypėjęs atsuko vožtuvėl į, ir tuoj pra
dėjo ^tšalti. Padėkojau.

’’ 'AR TAI PUSRYČIAI?

tieste jau didelis judėjimas. Pašiltipraeivį 
ir vieną policitrinką, kur galėčiau gerai ir nebrangiai 
pavalgyti. • ■ «•< -k

— Va, matote tą iškabą? Jie turi geriausius pus
ryčius ir labai pigiai. ■■ •

Padėkojęs nueina “va, tenai”. Alsistėtftt rrž barti, 
kad būtų greičiau. Žiūrėdamas į pusryčiu fcafoaraštj 
manau, jie klysta, tai pietų kainos. Bet negi pietoms 
ima du kiaušiniu su kumpiu ir duona? fhrisus bran
gumas, palyginus su ką tik aplankytais k įtekate. #r toa 
žas pasirinkimas. Ir kava žymiai praMtešfrė. '

Iš viešbučio paskambinu keliems, iš seniau pa
žįstamiems. Vienas jų

atsiųsti mechaniką? 
Esu tame pačiame mieste. Ar jūsų įstaiga yra Chica- 
goje? O gal Palmer House viešbutyje?

Mechatriko boksui atrodė, kad (ai beveik įžckfirtias.
Bet mechaniką, kai tik galės, atsius

Tas *kai tik galės” man nuskambėjo grasinančiai.
Kaip gi, po valandos dar nebuvo, nors kambaryje, 
spėju, gerokai virs šimto ir drėgna, kaip pirtyje, ant 
karštų akmenų užpylus šalto vandens kibirus.

Vėl skambinu. Atsiliepė kitas mechaniko bosas. 
Jis lik į darbą, nieko nežino apie karštą orą 
įmuro kambaryje. Mechaniką atsius, kai lik galės.

Apie antrą valandą nakties skambinu registraci
jos žmonėms. Jie apgailestauja, lx?t tai ne jų skyrius. _ __
Ar skaiubiuau mechanikams? Oh, tiesa, skambinau, tada galėsime daugiau pasikalbėti^ pavažinėti. Puikai

SUKLAIDINO RAID į> \V įprašyti už-skridimą- pihigų, jei vistiek reikia skristi?
Snfarfu laitą ir vaiačdą po laito jo dera. Dar'Taif lr ^e^ejome, ateidavę mechanikų malonei, še tau 

vėliau pafskafmbriuau. Ji$ buvęs, bet nesuradęs kam
bario mrtrterio. Nlatote, Pafnreri House, turbūt tiė jų ’ 
meefranrikati, fcahifrarios yra ^ūinttheratę paprastais j 
skaičiais, o’ prie kitų paprasta skaičiaus pridėję raidę 
W. Kodėl ^?^ Paklauskite nrechanfkį. Bet sntarfaš « artesmop oei pūna-
asmuo įsitikino hi6<fialiiko rŠminfimi ir manęs n'ega^ iune ^Tcni^ mano soną. Traukiuosi, kiek 
įėjo surasti.

Mieste karšta, tvanku/ reikia keisti viešbutį, 
vau numatęs pasekti dar vieną dieną., a p lauky fi 
dyklas/ redakcijas, įstaigas, kai kuriuos asmetris. 
jei taip, tai regfetrtiojaos tuoj skristi atgal į Los An
geles. - - - y

Lėktuvų įstaigos pataJtfati terja, pa^pahdife kom- 
pHHėrią boffibttSukua. tnaa pasakė kokiu lėktuVū, ka 
d# ff&kridatfc kur esu numatęs skristi, kada. Pagei
daujant skridhrto taiką pafcrifč, yafvirimimą.
Nuostabūs koni>mterfai, jei sū jafe riesi *$yienęs".

Mieste vėl karšta, drėgna. Esu suprakaitavęs^kaip 
niekad kelionėje.

Skridimas tėhttb ištisą va

ir Amerika’ Rur begali būti blogesnė tvarka?

’ ‘ ‘ SUOMĖS IR ŽYDUKAS

Lėktuve' greta manęs sėdėjo dvi suomės^ pagyre-
* ^norios mhferyšJ Abi pilnokos, ta artesnioji dėl pihiu- 

ig'alėdafhas. prie tango, bet jai kilogramai taip greit ne- 
f nukrenta.
f ■ * r ?
I Jos visiškai nekalba angliškai. Kai pasisakė,- kad 
[suomės, klausia kokios tautybės esu aš.
| Viena suomė baksnoja^ man nematant, alkūne 
. antrajai, k^d UėkTtfuStit, nėš esu amerikieti^ Bet ar- 

tešnirifi bando pakartoti klausimą, ne¥ kiek netrtokėn- 
ti suprantamos kalbos.

Šalau, esu fiefirvis. Nesupranta. Lituano. Lithu
ania. Litva. Ar žinote Balttjcfc jūrą? Ne. jos nesupran- 
ta. Lietuva* Lttuaflftix.. ir galvoju, kaip JLietuva vadi-*’ 
narna suomiškai? Negaliu prishrtintt

Sakau Vifoius. Kaunas, Vilmos, Klaipėda/Galvom 
! ju, kokiais žodžiais pasakyG, kas itš e$u. Juk negaliu^ 

landa. Tada ifeido. Betl^3^** neišaiškinęs suomėms apie lietūtfūs. Pasiūti- 
, mnc lr«ra nnftic melai* IV ~ * -»s- - — «<• ..

netrukus pradėjo praked lėktuvas t’čtoos iš- 
9krisW<far pnstttamdj. P# pėųį^anuto r- pusva
landį. Ir dar pusvalandį.- • • •

Vėliau kiti ‘tepivietė’V kad galėjau prSŠjfi temo
ju pažada aplankyti viešbutjje.lkamų pittų, net pinigu* Sėt k<xfcf papildo-
iu pasikalbėti/pavažinėti. Puiku! mai falgyti, kai $fengiažMsi numeati *vorį? ir lodė!

Sa
le i- 
Bef

, mas, kai anais metei* kalbėjausi sn Miss Suomija, 
.kuri taip pat nemokėjo angliškai, m ūda pųibrausiai 
Hietesr fcilą suprefėi'tie, fi ntttn kaliojo Hotaiškai, 
id mš jai fiettfvHto Kodėl dabar Jto? dvi stfbftrės ne-

daūgUuj
* — Naajltaosų CUrag* HL Friday. June 16,' 1978
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UR. C. K. BOBELIS 
HĮK6TV IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Pox Valley Medical Center
860 SUMMIT STREET 
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Kauno Įgulos bažnyčia

stei rtfdib PM Uteu j« ir shite 
* tiltu# »u J4#<uvo6 okupantu.

Giinparij©« vadovybei turėtų 
bdii iitowte, kgd jauImM »M- 
vdiliu {okupuoti) Liotuvų yra 
infiltruojamas komunistiniu 
mrju ir juunup)ift«js kai km 
riems perplaunami siiwggpya 
komunistų mmdtfi Prieš kiek 
laiko iš Ani&rik»s tLevero buvo 

. uuvešti vaikai j O- Lietuvos jau
nimo stovyklai

TTie vaikei pravyto iš ko- 
munUlinių stovyklų. sugadinti 
(tto vist) parsivežė iš Okupuo
tos Lietuvos žinias kurios žeiiii.

įOSKIMSTA RAUDONOJI .... ............ ...
BRJOADA ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

ROMA —tinii/ Agentūrų pra
nešimų, birželio 13 d. raudono
sios brigados nari&i išsprogdino 
ėjdia Romos mįęsto esančią ele 
ktros stotį, kuri elektros srovę 
teikė Roinos miestui ir jos apy 
linkti. •

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

—. Kintečtei d^biugiasi, kad 
JĄ.V vynaųsybi sutiko parduoti 
labai jiems svarbių karo me
dį tegu

Kas vežė vaikus į okupuotą Lietuvą?
Naujienose, birželio 2 d 1978 
yra žinutė., Brežnevas pabū-

PR, A. B. GLEVECKAsk0.^^0.-1-^^^^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPęCJALYBČ AKIŲ LIGOS 
W Wrd Stret) 

Valandos pagal suattaruną.

BE $-5893

j kas iš-Vokietiją. Žinutę pasirą- 
šė Gimnazijos rėmėjas. Tenai 
rašoma: Iš Vasario Ifi Gimna
zijos Vokietijoje 33 mokiniai 
buvo nuvesti j Sovietų Sąjungos 
okupuotą Litutuvą. Būtų nuva
žiavę ir daugiau, bet tik puse, 
iš užsirašiusių išleid <. Viskas 
buvo užmokėta.

i Šita žinutė mane labai neigia- 
Imai nuteikė del vežimo jaunuo-

janti Maskaviai organizacija. 
I-abąj jitejnų žinoti yjsnominei, 
kas tą vaikų pragaištingą kelio
nę finansavo, nes pasakyta, kad 
viskas įiuvo apmpkėta. Jei Va
sario 16 gimnazijos vadovybė 
organizavo ir vėžė vaikus kaip 
ekskursantus į Okupuotą Liet- 
uuvą, tai reiktų suprasti ir kar
tu apgailestauti, nes tas rodo, 
kad iš Vasario 16 gimnazijos 
pučia raudoni vėjai ir tiltų sta
tymas-su Vietų vos okupantu

DR. FRANK PLECKAS 
optomrtristas 

. kalbą lietuviškai 
2611 W 7J st. Ttl. W-51P 

Tikrisg akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’” , j nidi uuiuirvc Vici Ttzjiuiv jaunuv-

. suturimą. užfoTytą tree jjų ekskursijų į Okupuotą Lie- 
t A rY ' tuv3 ir (lar blogiau neigiamai

nuteikė siu Žinia apie Vasario 
116 gimnaziją, kurios labai še
iniai esu rėmėjas.

Labai domu būti^ žinoti, kas 
tą Vasario 16 giinn. mokinių Į išeivijos pažiūras, 
ekskursiją organizavo? Ar Va-1 vadovybė, I 
sario 16 gimnazijos vadovybė, [.lietuvių j išeivij ts tylinčia dau- 
ar gimnazijos mokyt ijai, ar 
mokinių tėvai ar kelionių bind bei kalusyti visokių sugestijų- 
rai ar kokia rušava simpatizuo- mažumos išeivijos, kurie gar-]

Į

INKSTU. FM5LIS « 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WgST 63rd $TRĘĘT 
VaL antr&u. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.

OfR© talafu 776-2880 _ 
Rezidencijos telef.: 443-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Boądra praktika, spec. MOTERĄ ligo^.!
Ofisas 2652 WEST 5yth SI P/JET 

Til, PR 8-12^3
OFISO VAU; pirm-, antiad., trečiad. 
ų* pen|t. ^-4 ir 6-8 vaL vąk. švžtądie-

M'yaL popiet įr kitu laiku
22______s * a •pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPEDAS-PROTEZJSTAS 

4parataf - Protezai. u. ban
dažai. Special; pagalba Lajoms 
(Arch Support^ ir t t.

285? ChLMįk I|L 60629
Talefi: 6-5084

# PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — ^ilna apurauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ii įvairių atstumų.

< ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BAUCUS
RADUS ŠEIMOS VĄkAHDOS 

Vkoe programos IŠ WOPA, 

1490 WL A. M,

Liehndv ktibą: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio ’3:00

vai ryti?.
Vtdttl Aldona Deukve
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Didžiausios kalifų 
pasirinkimas 

pw» >leairr>U 
Beturį ktnittUxkx 

Chlct<e> 

NORMANĄ
RŠTE1NA

T-l. 263-582* 
(i*Ui»o-») k 
677-8489

1*5

Liftuva įr jos valdininkus. Vai
kai paryykę iš O, Lietuvos ko- 
inunigljnių stovyklų šiai ką pa
sakoju viepgs kitinL vaikas sa
kų Uvp tėvas ir man i įėvąs Lie
tuvoje šaudė žydus, užtai tie 
niūsų tėyąi kaip prasikaltėliai 
ųevažiuoja į Lietuvą. Paklaus
kite vaikų kurie iš Vasario 16 
gimnazijos buvo nuvykę O. Lie
tuvon ar jiems parodė Rainių 
ir Provieniškų rieto ves, kur ko
munistai išžudė d;ug nekaltų 
lietuvių. Ką vaikai nuvesti O. 
Lketuv°n išmokų. Jie išgirdo 
ipęlųgjngą agitaciją prieš pačius 
tėvus ir priėš Lietuvos vadavi
mo įdėjas. Vasario 16 gim. va-

PETERSBURG
(Atkelta iš 3 psi.)

p. Simas Veltasis, o lėlių ko

"Nts Širdimi tikima, o burna išpažįstama, ir taip {gylamas išga
nymai". — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa* 

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkąmais įęiti j dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai. ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjj išganymą, apįę kuri kal
bėjo mūsų Viešpaty pebęgali tylėti įy laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

Visi žino, kad mirtti yra fiauri ir paliečia fclekvreną. Ber «ur yra m<- 
rvąieiiT | tą klausimą ahako knyguta "Yi|1if po mįrtją**’, kūpą paųsita no- 

Rašykite:
F. ZAVIST, 371$ Watt 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

I l J limo ou U peili L U T _ . ,

mūsų tėvvnės pavergėju. Sijų-J, 7^ 6 J —. or8an^zuo^» 
kiais mokinių vežiojimais, pa-[ 
lys griauna savų sunkiai išlai-i 
komą Vasario 16 gimnaziją. 
^Gimnazijos veikla nepateisina 
į Ją lietuvių dėtas viltis, nes 
prieštarauja daugumai lietuvių 

. Gimnazijos 
turėtų atsiėvelgti į

k

— Jei tinote akmenis, kuri- 
gilėtų MKMMkyti Naujienas pra- 
tyme ataiųaU jų Adresus. Me> 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

bet protestuoti, prie jaųiino ve
žimą į OkuptiPtą Lietuvą.

Vasario 16 gimnazijos
rėmėjas.

tro 
stiumus pasiuvo p. Liucija Vai- 
čaitienė.

Stebint puikiai išmokintus 
jaunikaičius, drausmingą ir pa
vyzdingą jų elgesį secnoje, ne 
vienam ir iš žiūrovų, galėjo kil
ti mintis ir koks būtų mūsų pa 
saulis melancholiškas be jauni
mo ir koks jis bebūtų nežmoni
škas be senimo.

Programos vedėjas p. Felici- 
jus iPrękelis, nuoširdžiai padė
kojęs dalyviams — žiūrovėms 
už kantrybę, ištarė ypatingą 
padėką mokytojai p. A. Kliorįe 
nei, paskelbė iškilmių progra
mą baigta.

J. Krs.
(Pabaiga)

Mažeika £/ Evans

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

ygyįf Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Milijonai tabako typinė- 
jitnapis

WASIIINGTON. — Kongrę-

SU8IRTNKTMT1 EUDEIKIS
so paskirstymo koniitęiąs pas-, gumą, o ne gimnazijos vadoyy-Į ^.į

departamentui, iš kurių 3,1 
mil. dol skiriamas specialia 
tabako gamybos tyrinėjimams.

VERONIKA JELGAUSKAS - JELGA
Pagal 1-mą yyrą FEIZA 

Gyv. Ciceru, Illinois
v Mirė 1978 m. birželio 14 d.. ^:00 vai. ryto, 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilka viskio apskr, 
Mcckabūdžio km.

Amerikoje išgyveno 72 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Jonas feiza bei kiti giminės, draugai ir 

pažįstajni. yęlioę.ė b.UV.0 protiną mirusiou Antano ir Stasio Feizu-
Priklausė Cicero Lietuviu Moterų chorui ir kitoms organiza

cijoms.
Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje. 1424 S. 50 Ave., Cicero, III.

šeštadienį, birželio 17 diena 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į šv Antano parapyps bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojama $v. Kązimiero Lietuviu kapinėse.

Visi a. a. Veronikos JęJgaiaskienėą gimjnės. draugai ir parib
ini nuoširdžiai kviečiaięi dalyvauti laidotuvėse ir 'suteikti jai pasku
tini patarnavimą ir atsismkųimą.

Nulįudę lieka: 
Sūnus ir įįti giminės.

laidotuvių direktorę Jp^P V.ance. Tel. 652-5245.

— Kanądoje, Quebeko provin 
! ei jo j e, išvažiavo vienos savaitės 

atostogų 4 mokytojai ir 30 mo- 
r! kinių. Jiems beplaukiant šiaurės 

j upe, renkė perkūnas į ItivęĮį. yž 
I-mw ’1? Ir vieną moky 

Į1 to ją, kiti išsikelbėjo.

Amerikos Lietuviu Piliečių Pašai ' 
pos klubo pusmetinis nariu susirin
kimas įvyks sekmadieni, birželio 18 
d., 1:00 popiet .Anelės salėje, 4500 S. 
Talmąn Ąve. Nariai prašomi atsilan
kyti ir užsimokėti duokles, kad ne- 
liktumęte suspeųdupti. Klubas turės 
2 mėnesių* atostogas. Reikalui esant 
kreiptis į B. Žemgulis, finansų raš
tininkę, |ę|. 347-287?. Po suskinkimo. 
bus vaišės i

Rožė Didjgajyįenė. rast.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA ĮAĮDOJIMO IŠTAIGĄ

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

Lietuviu Evangeliku Liuteronu Tė
viškės parapijoj Moterų Draugija 
ruošia Tėvu Dienos pikniką’ sekina- j 

dieni, birželio 18 d-. 12:00 yti. Mąr- J 
quette Parke prie Homan ir 67 gat- [: 
vės. Visi kviečiami dalyvauti.

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

R’

sulaukusi 81 metu 
Keturyalakiu vąl$».

MARIJA JULIJA 
Bilitavičiūtė FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

UKšTt TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Vieneriu Metu Mirties

Sukaktis

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Frosty Cranberry-Orange Relish Pię
■ ry '-'ft'*" ■■"■■■■1 6y Martha T-ogan -- ,

Jąu praėjo rieneri metąi, kai 1977 m. birželio mėn. 21 d. negaile
stinga mirtis išskyrė iš musu tarpo brangę šeimos narę Marija Julija 
Bilitavičįūtę. palaidota švento Kazimiero Lietuvių kapinėse Chicagoje. 
Laiko tėkmė niekada negalės išdildytį to skausmo, kurį pergyvenome 

’ savo Širdyse.
Gailestingasis Viešpatie, pasigailėk ir neteisk musu mylimos bran

gios dukrelės ir sesutės, o priglausk ir apšviesk savo malonės spindu
liais jos pavargusią rięlą.

Birželio mėn. 18 d. bus aukojamos šv. Mišios, kuriose maloniai kvie
čiame visus Rimines, draugus Ir pažįstamus dalyvauti jungiantis i ben
drą maldą 10 vai. ryto Tėvu Jėzuitu koplyčioje Chicagoje. Mes tavęs 

-mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmirsime. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes ankščiau ar vėjiąu pas Tave nueisųne. Tebūna Tau len
gva ši Šventa Žemelė.

SKAUSME PASILIKĘ:
Tėvai, broliai, seserys ir giminės

K n accuuDts com
pounded daily — 
PasxtxxA a# wigs.

> Sayjngs 
Certificate

(Mininuni SA000)

20 
% 
1

\The Afri^rlcaTi ŠZ

inA/ySERH'f

- /

NARIAI:

Chicagot
Lietuvių
Laidotuvių

Otrettorią

Awociacijos

\----AMBULANCE 
patarnavi
mas DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

•50? So. 1JTUANICA AVENUE. Phone: YArdf 7-3401

Desserts for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may have a 
choice — or a diver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 

t Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.
Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, jnarsb- 

{ mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
* until the marsh mallows mel^ Cool and fold into whipped 

cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 
tender, flaky pie sheH. Frosty Cranberry-Orange Refish Pie can 
he prepared ahead of time ^nd frozen, so there is ųų ląst 
minute rush or fuss.

Frosty £ranbeny-Orange Relish Pie 
Yield: B inch pie y -- - " • ---v__fuU-siz*d marsbmaHows 

cup sugar
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated 
milk, dtfed

Combine relish, marahmaUpwr and Mjgar m heavy savcepaq. 
Cover and beat slowly until marshmallows mėlį. Sti; occasion
ally. Cool. Whip cream or milk in a chilled bow< until stiff 
«eak> form. Fold into rebsh jnixture. Four into coolad baked• * 2

Baked 9-Inch Swift rm n g/ 
Jewel Shortening pie 
Rhefl

10 ounce package frozen 
cranberry -oran ge 
relish, thawed

Nuo 
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskola reikalus visos mū
sa apylinkės. Dėkojame 
Jums už mupu parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti /urną Raudinai 
tr ateityje

Sąskaitos apdraustos fkl 
S40XJOO

2657 W. 69 STREET 
Chica»ą, IL 60629 

Tol. 915-7400
8929 SO. HARLEM AVE^ 
Bridgtviaw, Illinois 60455

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND loan assosiation 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4248 So. CALIFORNIA AVE, Phone: LAfayeUe S-3573

GEORGE F. RUDMINAS
SU9 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd< 7-1138-113,

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICT

?4?4 WEST 69th STREET RKpnbUe 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii tink 7r6«7>

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hilla, VL 974-4411

P. J. RIDIKAS
M54 8o. HALSTKD STREET Phene: TArds 7-191)
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— Vytautas Rar/z»vanas iš 
New Yorko, LB ir jaunimo or
ganizacijų veikėjas, bus pagrin
diniu kalbėtoju Dariaus-Girėno 
minėjime liepos 15 <1. prie jiems 
pastatyto paminklo Lituanica 
Square. Brooklyne. Organizaci
jos prašomos atsiųsti savo ats
tovus.

du
egzempliorius. Iki

vidinė — parengimų vadovės, 
E. Ilaukuvienė — ligonių lan
kytoja. T “ r

— L. Litvinas, Bot Springs, 
Ark., atsiuntė tokf*laiškąr **Ap 
sigyvenau, kur gauname 
Naujienų
šiol mano netolimas kaimynas 
Lionginas C 
be šio gero laikraščio. Todėl ma 
no vardu siunčiamas Naujienas 
siųskite jo vardu ir žemiau 
esančiu jo adresu. — Be abejo 
Naujienos-jam patiks, -nes jis 
yra aktyvus Alto narys.’. Dė
kodami p. L. Utvinui, sveikina 
me naują skaitytoją p. L. Sa
baliūną. %

. _  Algirdas Bįelskus pakvie
stas Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių vyriausiu teisėju.

— Golfo varžybas PLS žaidy 
nėse praves komitetas: Sigitas 
Krasauskas —>pirmM.Stan Pod- 
šadėckis — vyr. teisėjas, Jonas 
Gustainis 
Antanas Klimas 
Žaliauskas — 
Antanas Supronas 
atstovas.
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS.

Sabaliūnas apsiėjo

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKfcJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS V

I

— Birutė Saldukienė, Wa
shington, D.C., dalyvavo Euro
pos* geologų suvažiavime, įvy
kusiame gegužės 11 ir 12 d. 
Amsterdamo mieste, Olandh 
joje.

—Amerikos Legiono Bariaus- 
Girėno postas šiemet, švenčia 
45 m. sukaktį. Ta proga ruošia 
mas banketas Martinique res
torane liepos 9 d. Rengėjų ko
miteto pirm, yra Stanley Ras- 
tutis.

— Gražiną Kažėmėkienį iš
rinkta KLM Moterų Hamiltono 
skyriaus pirmininke, M. Vaito- 
nienė — vicepirm., AL Kybar
tienė — ižd., M. Tumaitiene — 
sekr., Kazlauskienė ir Venckė- Daug įvairių puošmenų. Moka-J

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

mį?", t- American Travel Service Bureau 
S- Western Avė., Chicago, UI. 60643 

Telrf. 312 238-9787
•' Nemokama* patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio, 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- j 
me kelįanių draudimus; Organizuojame keHonės į Lietuvą ir kitus ta-aštus; i 
Sudarome iškvietimus -ginrinių aplankymui Amerikoje ir teikiam ė infor-j 
macijas visais kelionių reikalais. ?

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai^ tik reteia rezervuoti vietas 
ank^o — prieš 45 - 60 dienų.

me $4 už sidabrinį dolerį. Per-'' ramovėnų, L. Š. S. T. Chicagojebus padėtas vainikas prie pa- 
kame pašto ženklus ir pinigų gyvenančių šaulių, L. D. K. Bi- minkk\ o meno galerijoje įvyks 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. rutės Draugijoa, Centrinio Sky- 
Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.)

■— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos pik
nikas įvyks birželio 17 d. 3 vai. 
popiet Vyčių salėje ir sodelyje, 
2455 W. 47 St. Veiks gėrimų 
baras ir virtuvė, gros Ramonio 
orkestras. Visuomenė kviečia-

. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

priėmimų vadovas^
— ižd., Algis! ma dalyvauti. (Pr).
registratorius,] r~- — Draugijos valdyba

spaudas | ^psk. Klubo Piknikas
’ J įvyks birželio 18 d., 12 vai. p.p. 
J Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 

W. 47. St. .šokiams gros A. Ra
monio orkestras? Veiks baras 
ir virtuvė, bus laimėjimai. Vi
si maloniai kviečiami atsilan
kytu Įėjimas vienas doleris

niaus narių indras išvažiavi
mas j gamtą įvyks 1978 m. bir
želio mėn. 18 d. International 
Fricdship Garden, Michigan Ci
ty, Indiana, prie Nepriklauso
mos Lietuvos Prezidentų eglių.

Iškilmes prie Prezidentų eg
lių pradėsime 12.00 vai. Kvie
čiame ir kitas organizacijas bei 
pavienius asmenis dalyvauti iš
vykoje.

Važiavimo reikalais kreiptis 
prie ryšininko col. J. Bagdžiaus.

Telef. 434-3713 
Komitetas.

akademija. Be to, bus pamaldos 
Marquette Parko lietuvių para
pijos ir Tėviškės bažnyčiose. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

Chicago Lietuvių Taryba

— Kelionių į Vilnių š. m. 
Birž. 27, Liep. 25 ir Rugp. 22 (L 
d. informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių Kie- 
lą, 6557 S. Talman Ave., Chi
cago 60629, tel. (312) 737-1717

Susifiksim prie Lietuvos
prezidentų eglių a -

Sayąnorių-Kurėj ų,

SKAUDŽIŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio skaudžių įvyki; u mi
nėjimas įvyks sekmadienį, bir
želio 18 dieną. Minėjimas pra-

Sayąnorių-Kurėjų, L. JL V. Susidės 10 vai. ryto pamaldomis 
‘RAMOVĖ"5 '"Chičagots Skyriaus jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų
—- -r -į~i~— n

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

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

3 mie- 
garažas

■ NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir — " 
dos pirmūnų pavyzdžiais, plat 
su juo -susipažįstant ir H «

iia# i visus stati’

tikslu sudaryti nenutrūk- 
imul bet # visos Adrijos

kalų renesanso.
"i- VIS PLEČIANTIS S4KJD2IU1

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems ska:

- ' ' " • * \ - ■ • ” . “A'2’*' r"' ■ '■ . ’ -r. * . " -T' ■ * ' ' - >
Mykolas Karaftis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 

17350 Gulf Blvd.. St Petersburg, FL 33708, tel 813-^81-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turėį progos būti 
sveSals puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis priyacft paplūtEmiu, 
žaidimų7kambariu, TV,..telefonu it kitais m^ernials trengimais.

. ■ Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties MAplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių, vertingos dovanos btiš skelbiamos ir paskirstytos rude-

lo.prie Pla-

.VlMS.lr visus kviečiame 1 didtiąj^ taltat
i z - ■- ' ■" ■’ - ■ •

f Tremnneratos pratęsima, užsakymų, bet galimų įkaityto jų reikilama 
praioma pasinaudoti žemiau esanfiomis attauponūa.

NAUJIENOS
1739 SO. KALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60604

• H anksto be n 
mažindamas šnairai

Pavardė ir vardas

Adresas

• Užsakau* Naujienas kaip dovaną savo _. 
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardas .------------------------------------

kuris

Adresą*
I

Sponsorlaui pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišku apaudė ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamai ,, dol.

Pavardė ir vardas .................. - - ■ - -----  __

Adresai -——------------------------------------- --------- ---------- -------------------------

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

11 ■ II .<«>>« IJI i UJ.iR JĮĮ

Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------------------------ -

Adresas---------------------------------------—■ ---------------------- -----
i ■

t
Pavardė ir vardas -----------------------------------------------------------------------------_

Adresas ■ ■■ -- ■ ----- ------— — ____ .____________ __________

p-*“---------------------- . Ullį;-
Pavardė ir vardas ------- -------- ■ - - - — _

^drern —--------------------------——--------------------- —-------------------- --------

'- Naujienoms reikalingas -• ,
’LINOTIPININKAS j

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

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 A y e.
Chicago, ILL 60629

2 butu 9 m. senumo. 2 do 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell 1’4 aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
$65,000.

10’/2 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St, Chlctfa 
TeL 767-0600.

LABAI GRAŽUS 5 kamb. 
gamų 20 m. mūro namas ir „ 
arti Kool-Aide.. Graži gatvė, geri kai
mynai. S29.700.

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

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

MODERNUS 15 metų mūro, namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽŪS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ 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. -

i

HA 1-6100. KAIP SUDAROMI

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
mą. Siūlyti TeL 476-7727.

-REAL ESTATE

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 irtx 737-8534 j ==s===^=s====^==^^ 

BUILDERS AND CONTRACTORS*
Nimę Statyba Ir Remontu i

-

. į -

MARIJA N0REIKIEN1 *
SSea Wert fttk St, Chietgo, HL M62» • TeL WA M7H.

DldeUt >tsirinkhim etrut rOUc [vairių Rrtd*.
MAISTAS Ii 1UROFOS SAMDtLIŲ.

(Dosmos Parcels Express Corp. *
■ j MAKOUrrn GIFT FARCRL2 SIRYICB

• 2341 W. 69Hi Sf„ CXlc*fe, HL W6». — T*L WA 5-2737 
J333 *t. CMcah, HL 60604. — TeL 25M3M

- “LIETUVOS AIDAI”
,ra. KAZE BRAZDZ10NYTE,

PROGRAMOS VED6JA -
\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. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the bMt way to smjaguhrtr!

see us for 
financing. 

AT OUR WW RATS

SAVINGt . ' 
cemncATEa 

EARN UP TO 7%%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Savings and Loan
222 WEST CERMAK 1OAD CKKAGĄ HUNGS fiKOI 

VfrjM. 7-7747 

aoUBSt Mn.TtM.rrl.W 8*t. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBUBBS SINCE 190S

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

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mis formomis — £3.50. į

Užsakymus su Money orde- i

Prie 61-mos ir St Louis gatvės 
SAVININKAS parduoda murini 18 m. 
senumą 3 miegamu narna ir garaza dėl 
2 mašinų. Skambinti 925-5451.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia 

PART TIME HELP NEEDED.
MACHINE SHOP. 

downers Grove 
1648 Ogden Ave. 

960-1070

riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Halsted St, Chicagc Hl *^608

MISCELLANEOUS 
jvairūs Dalykai

SKUBIAI IŠPARDUODAMA 
dėl išvažiavimo^

1. Kilimai (carpetai)
2. šaldytuvas (refridžiretorius)
3. Gazo plyta (gas range)
4. Įvairūs baldai - lovos, sofa

ir kitkas
5. Įvairus virtuvės indai
6. Lietuviškos knygos- .

ir plokštelės - >
Tek 434-0785

dėl susitarimo ir apžiūrėjimo.

WATCHMAN
willing to work any shift. 6 day: 
w’eek. Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits^ 
Steady w’ork. Previous work rec
ord will be checked. Must read 
and write English.

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

Equal Opportunity Employer

For

PERSONAL 
Asmeny Ieško

VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIAI REIKALINGA 

KOMPANIONĖ
Duodamas privatus kamba

rys, maistas ir atlyginimas. 
Lengva namų rduša ir lengvas 
virimas?

Tel. 242-5495

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

plant in heavy metals indus
Steady employment with all

company benefits.
MUST BE EXPERIENCED 

MUST READ, WRITE AND 
SPEAK ENGLISH

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

Equal Opportunity Employer

RENTING IN GENERAL 
N y • m o v

Marquette Parke, išnuomodamas 5 
kamb. butas 2-me aukšte tik suau 
guriems be gyvuliuku, tarp 68 ir 
69-tos Artesian. Tel. 471-2239.

IŠNUOMOJAMAS 6 kambariu bu
tas su 3 miegamais Bridgeporte. Tel. 
376 4219. t

HELP WANTED — MALE 
DerbWilnky Reikia

TOOL ROOM \
MACHINIST

Excellent benefits including dental. 
Apply in person or call

AMERICAN GASKET
A RUBBER CO.

9509 Winona 
SshilUr Park, HI. 
PHONk 67MSS0

ELECTROS ĮRENGIMAI, { 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto ItWImtj 
Dirbu Ir užmiesčiuose grolt, ft* 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
435B So. Washtenaw Avt. * 

Tol. 9274559 ,
į i 
x 
i o

62—«e M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
TIkt»l pwmflwl «ufomobRI» 

Liability apdraudimai pemlnintami 
Kreiptis / :i

4+45 *•. ASHLAND AVfL 
52M77I

A. TVER A S? 
LAIKRODŽIAI Ir MANaiNYM®

- PatdavlmM Ir Tiiiyaw
2644 WEST 6*b STRMT
T^4 MpuHIc M941 .

■ "■ Viii.

M. I I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplawood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki bl ahkaL

Siuntiniai t Lietuva 
ir kitus kraštas

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A» 
Chicaflo, III. 60632. Tel. Y A 7-59»

AUTOMATIC SCREW ’ 
Machine. New Britain & Brown & 
Sharp operators & setters. Good pay 
for steady experienced men. Over
time.

UNITED MACHINE PRODUCTS 
9100 W. Gage, Franklin Park • 

678-5900

BEST THINGS IN LIFE

’ 1^(1 Frank Zapolls
PD*W W.TStti st.

GA 4-1654

STATI F AIM

X

į

I

NEEDED AT ONCE
GLAC3 BLOWERS 

EXPERIENCED 
Tube Bending Mainly 

Top wages — steady work 
(N. W SUBURB) 
CALL 894-8237

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

State Fa<m L»!e Insurance Cc-mpar, ’

RANGE
FIRE 18
WILDFIRE

Į MAU^ENM' ČKKA3O A ILUFrfday,




