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GINKLU DERYBOMS
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< ;WASHINGTON, D.. C.— Vai- bojimo reikalu 
stybės sekrl C. R.,Vance ir So
vietų imperijos užsienių reika
lų ųu’iūstras Gromyka liepos 12' 
iir 13 d. susitiks Ženevoje. Jie 
tarsis dėl SALT II utarties, ku
rios reikalu vykstančios Žene
voje darybos yra sustingusios.

Derybose niekaip nesusitaria 
ma sumažinti dabar esančius' 

. strateginius atomiųius ginklus 
ir nenorima ateityje apriboti 
naujų ginklų gamybos.

Tais visais klausimais labai 
yra užsisyrusi rusų delegacija, 
kuri nedaranti jokių nuolaidų, 
nors prez. Carteris, nusileisda
mas rusams, sustabdė neutrono 
bombos gamybą,' judrios ir 
kryptį keičiančios raketos to
bulinimus ir panašiai.

Ypač kryptį keičianti; raketa 
(cruise-missile) strateginiu at
žvilgiu yra labai svarbus puoli
mo ir gynimo ginklas, kuris ga
lėtų atsverti >dabar Kr.ėmliaus:
Iškovotą”, nesilaikant . ŠALT . Hyden miestelyje gyvena yos^ 
I pasirašytos ginklų apribo ji- 500 a^ebų7^^Šiandi^( jie at

ir pasirašyti 
SALT H sutarti, todėl jie ir 
žaidžia amerikiečių nervais, sa
kydami : “Arba patenkinkite 
mūsų reikalavimus, arba nebus 
jokios sutarties.”

šia rusu — amerikiečiu “dvi
kovą” labai, seka Vakarų Euro
pos valstybių palitikai, kadangi 
vienokiu ar kitokiu rusų — 
amerikiečių susitarimu ginklų 
apribojimo srityje tuo pačiu 
sprendžiamas ir Europos liki
mas.

KARALIŠKAS PRIĖMIMAS..

HYDEN. — Kentucky valsti
jos kalnuose pasislėpusio mažo 
miestelio. Hyden gyventojai 
ruošiasi iškilmingai sutikti bu
vusį prezidentą Ričardą Nik- 
soną. Niksonas i Hyden mieste
li atvažiuoja i poilsio namų ati
darymo iškilmes, kurios kašta
vusios 2,500 mil. dol.

CONSTANT CONTROL "

ABLE PITCH PROPELLER

Ofc

AIR SPACE UNDER CABIN ACTS 

AS PONTOON IN EMER

GENCYWATER LANDING

Kariai inžinieriai buvo užmiršę Česna lėktuvėlį. Jis buvo naudojamas tiklai trumpom 
lionėms su mažais aerodromois, suartais linukuose. .Tuo tarpu dabar inžinieriai stengiasi JĮ pri
taikyti moderniam skraidymui ir specialiems karo tikslams.

s

ERITRĖJOS PARTIZANAI REIKALAUJA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS KRAŠTUI

TEISĖJAS ATSISAKĖ ATŠAUKTI
ĮSAKYMĄ PARKU DĮSTRIKTUI

DISTRIKTAS KREIPIASI Į APELIACIJOS TEISMĄ, 
PRAŠYDAMAS PANAIKINTI LEIGHTON ĮSAKYMU

CHICAGO, Ill.—Chicagos federalinis teisėjas Georg? I 
ton ketvirtadienį atsisakė atšaukti Įsakymą, duotą Chi 
Parką Dištriktui ir liepianti šių metų liepos 9 dieną leisti 
cianus žygiuoti į Marquette Parką ir ten pasakyti kalbas.

trio sutarties, atominių ginklų 
persvarą. . ■ ’

Kryptj keičianti raketa; ne
šantį. atominės bombos galvu- 
tes,Uirjpą^ neutrono bomba tiek 
yra svarbus ginklas. kad Krem- 
liusjpries ją'.visais Jerikorio tri 
luitais- pradėjo triūbyti visame 
pasaulyje. * • ’ u ■ ■

Net pats Brežnevas, besilan
kantiems Maskvoje JA Valsty
bių Aongresmanams. pareiškė, 
kad TRiisija Įrengsianti atomi
nių raketų lizdus iir i vesianti pa 
čias raketas i Kubą, jei tik A- 
merika plačiu mastu imsianti 
ją gaminti ir ypač, kai Amerika 
tokiai ginklais panorės apgink
luoti NATO kariuomenę.

Ženevos ginklų' apribojimo 
derybose Kremliaus delegatai 
griežtai pasakė JAV delega
tams ir ten apsilankiusiems- 
kongreso nariams, kad nebus 
jokios SALT H sutarties, kol 
Amerikos vyriausybė nesutik
sianti^ panaikinti minėtos rake
tos ir neutrono bombos gamy-

kreipė viso pasaulio dėmesį iš
kilmingai sutikdami ir pagerb
dami buvusį prezidentą R. Nrk- 
soną, kuris-Amerikos kongreso 
buvo per jėgą pašalintas iš pre 
zidento pareigų. Hyden gyven
tojai sako, kad prez. Niksonas 
nukentėjęs neteisėtai ir kad jis 
buvęs geriausias prezidentas.

Eritrėjos nepriklausomy-

Adi Ababos eina žinios, 
kelios mažesnės kovotojų

- . . . '.f; - *

“LEGIONIERIŲ LIGA” 
PASLAPČIOMIS PLINTA

r Ux S. Ne\vs & - World' Report.” 
pranešimų,' paslaptingoji- “Tegio 
nierių liga

Tesėjas G. Leighton pasakė 
abiem pusėm, kad reikia būti 
konsekventiškiems: jei neleido 
me naciams žygiuoti Į Skokie, 
pasiūlydami jiem žygiuoi Į Marį 
quette Parką ir pasiūlę liepos 9 
dieną, tai negalime dabar tos 
dienos atidėlioti arba uždrausti 
jiems maršuoti liepos 9 dieną ir 
viešame parke pasakyti kal
bas.

Nacių vadas Frank Collin, 
-užgirdęs teisėjo . samprotavi
mus, apsidžiaugė ir pareiškė, 
kad liepos 9 dieną Chicagos ir 

naciai suruošia

APKALTINTAS PREZID 
TO TARNAUTOJAS

Cook apskrities prisiel

* Taipgi'rusai reikalauja, kad 
NATO jėgos nebūtų ginkluoja
mos. moderniais ginklais.
. Kremlius gerai žino, kad A- 
merikos delegacijos pirminin
kas Ženevoje Paul Warrike ir 
prezidentas Carteris labai nori 
ir šnekia, susitarti ginklų apri-

.. KALENDORĖLIS

Liepos 1: Jutvara, Aronas, 
Liepą”!Grgailė. Gendrutis, To-

Liepos 2: Monegunda, Aris- 
tonas, žilvinė, Jaugėlė, Lenge- 
nis. ' . .

saulė taku — &:19, leidžiasi

SOVIETŲ SKOLOS UŽSIENIUI
Parižius (AP) — Pranko Pa

ryžiuje veikianti tyrimų ir Įver
tinimų organizacija OECD pra- J J°s apylinkių 
neša, kad Sovietų Sąjunga -jau * eiseną į Marquette Pk. ir pa
yra užsieniui skolinga nemažiau 
kaip 47 bil. dolerių. Daugiausiai 
^Kremlius yra prasiskolinęs Va
karų bankams ir’vyriausybėms,

> jų teimas apkaltino buvusį 
zidento Carterio rinkimų 
panijos tarnautoją, kad ji 
legaliai ėmė bedarbio kor 
saciją, turėdamas darba.

Anthony Gibbs, anksėia 
bęs tardytoji! bedarbių š 
įstaigoje, ėmė bedarbio pa 
ir tuo pačiu Louisiana vai: 
dirbo kandidato i prezii 
Carterio rinkimų kamp; 
komitete 1976 m.

į ŽYDŲ TAUTYBĖS 
EMIGRANTAI

JERUZALĖ. Izraelis. —Skai
toma, kad Sovietų Sąjungoje 
gyvena apie 2,5 milijono žydų 
tautybės žmonių, kurie beveik 
visi nori išvažiuoti Gavę leidi
mus važiuoti į Izraelį, daugelis 
pasuka JA Valstybių krypti
mi.

Iki šiol Kremlius jau 
išvažiuot iš Rusijos apie
žydą Pereitą šių. metų mėnesį 
iš’ Sovietų Sąjungos išvažiavo 
2,000 žydų, kurie į Izraelį nu
važiavo 995, o.visi kiti atsirado 
JA Valstybėse.

Zionistų lyderis Izraelyje to
kiu žydų “patriotiškumu” labai 
nepatenkintas. Jis sako, kad, 
tai sudaro katastrofišką pavo
jų Izraelio valstybei.

leidęs 
100.000

BEIRUTAS, Libanas. — Iš 
Eritrėjos ateinančios žinios sa
ko, kad dvi pačios didžiausios 
paftiz’aiiū grupės, - iki šiol per 
17 metų kovojusios su Abisini
ja dėl savo krašto laisvės, susi
jungė vienon didelėn organiza- 
cijon ir pasižadėjo tęsti kovą 
už 
bę.

Iš 
kad
grupės nutarė baigti kovą ir 
pasiduoti Etiopijos diktatoriui' 
be jokių sąlygų. Iš vienos pu-- 
sės kovotojų jėgos susilpnėjo, 
jų pasitraukė dalis, bet iš kitos 
pusės likusiųjų sąjunga gali su, 
stiprinti kovotojų jėgas.

Eritrėjos partizanai pradėjo 
kovą dar <prie neguso. Ji buvo 
tęsiama karininkų grupei perė
mus valdžią. Eritrėjos kalnuose 
vedamos kovos ir šiandien. Jos 
partizanai nužudė daugiausia 
kubiečių, kurie bandė pasiekti 
partizanus kalnuose, bet nepa
jėgė to padaryti.

vėl išsiveržė, ši • kurios garantuoja Sovietų Są- 
kartą Blumingtone. Indianoj, i j jungos paskolas bei kreditus, 
plaučiu uždegimą panaši liga. c ., ..T ‘U. . - Į Sovietų Sąjungos skolos uz-Visi — dvylika svečių viename!
Memorial Union viešbuty nak- 
vojusięjita liga apsirgo. Ta 
epideminė, greit apkrečiama li
ga “legionierių” vardą gavo po 
1975' metais Philadelphijoje Į- 
•vykusips Amerikos Legiono

sakysią kalbas.
Teisėjas pasakė, šis Įsakymas 

galioja ne tik naciams, bet ir 
XuriaF-fetif grupei. .Amerikos 
konstitucija leidžia bet ’ kuriai’ 
pilieuių grupei viešame parke 
suruošti sueigą ir ten kalbomis 
išdėstyti avo pageidavimus.siemui susidaro uz perkama t>„ -i tv x x x_x, v> x j ' • i Parku Distnktu atstovas.pravakaruose duona. Bet daugiau - x„; •• x-j-x- v n U-• ° (JAC TOlCQln Q xl-iz-i

šia skolos prisidaroma perkant 
Įvairias mašinas, įrankius ir net 
nauju išradimų patentus

Vakarų bendrovės rungtiniau

NEGALI IŠRINKTI 
PREZIDENTO

ROMA, Italija.—Italijos par
lamentas, renkant naują kraš
to prezidentą vietoje atsistaty
dinusio Giovanni Leone, pirmu 
kart balsuojant nesurinko % 
balsu.

Buvo siūloma keli ^kandida
tai į prezidentus, — nuo ko
munistų. krikščionių demonkra 
tų ir socialistų, — bet nė vienas 
nesurinkb Įstatymu reikalauja
mo balsų skaičiaus.

Kelioms valandoms prieš par 
lamentui pradedant rinkti pre
zidentą, sprogo teroristų padė
tos bombos Palermo ir Milano 
miestuoe, ’ o Romoje policija 
susišaudė su raudonoios. briga
dos teroristais. Abi pusės šau
dėsi iš automatų.

DERYBOS ATOMINĖS 
ENERGIJOS REIKALU

(PRET0RLX.—Pietų Afrikos 
Afrikos pareigūnai pareiškė, 
kad derybos tarp JAV ir Pietų 
Afriko vyksta sklandžiai.

Pietų Afrika sutinka pasira-l 
šyti atominės energijos reikalu 
sutartį, jei Amerika atšauk
sianti įsakymą, .kuris draudžia 
Į Pietų Afriką siųstų paruoštu 
‘bei valytą uranij aus -medžia
ga.

„ ■ __ , . . I domos rusams pristato visko,konvencijos, kur 221 delegatų]^ +a_ .. _oSn 
apsirgo. i

Vėliausiai, šiuo metu Ligų 
Kontrolės Centras tikria dau
giau kaip 1,000 svečių, nakvoju- 
sių vieno mėnesio laike minėta
me Bloomington, Indiana, vieš
butyje, kur dar birželio 18 d. 
iš 12 apsirgusių 3 mirė. -

Kita nauja vieta, yra Los An
geles, kur Veteranų Ądminist- 
ralijos ligoninėje jau pradžioje 
apsirgo 28 amenys.

Dar 10 metų vėliau, 1968 me 
tais Pontiac, Mich., konstruk
cijos darbininkų apsirgo 144.

Ligų Kontrolės Centro stati- 
stiko rodo, kad per 6 epidemi
jas dar prieš Philadelfiją sirgo 
ta liga 270 žmonių, iš kurių 59 
mirė. i

Dabar tyrimai rodo, kad “le- 
Įgionierių liga” yra atsakinga 
už kasmet 45,000 apsirgimų 
plaučių liga—1 pneumonija ir 
6,000 ta liga mirimus.

' * j ko tik jie paprašo. Tik imk, kad 
Į ir į kreditą. Rusams teikiamą 
kreditą juk garantuoja JA Vals
tybių vyriausybė. Jei Kremlius 
negalės atsilyginti tai valstybės 
iždas sumokės bendrovėms mo
kesčių pinigais. Tad kodėl bai
mintis, jei veikia toks įstaty
mas?

Streikas apskrities ligoninėje

Chicaga. — Cook apskrities 
daktarai pasiryžę pradėti strei
kuoti liepos U d., jei ligoninės 
administracija bei taryba nepa
keis savo nutarimo, kuriuo už
daryti kakurie ligoninės skyriai, {

šęs teisėją atidėti liepos 9 die- 
nos nacių eiseną, teismui pa
reiškė, -kad jis tuojau ruošia 
apeliaciją į aukštesnį teismą, 
kurio prašys atidėti nacių ruo 
šiamą maršą i Marquette Par
ką.' Jis nurodė, kad to maršo 
metu gali būti neramumų, ku
rie gali būti žalingi ne tik Mar
quette Parko ramiems gyvento- 

įjams, jbet ir kitų apylinkių žmo 
nėms.

Teisme buvo keturiolika na
cių, kurie dėvėjo hitlerines na
cių uniformas ir juodus nacių 
batus. ; Bet prie teismo buvo 
400 nacių priešų, kurie kėlė 
triukšmą ir šūkavo, kad Chica- 
goje nereikia jokių nacių eise
nų. i ■ t

Teisėjas žodžiu išdėstė Par
kų distrikto atstovams teisės

POLICIJA SULAIKĖ 
NUOGALIUS

RAPID Cm'. — Trok, 
važiuojant pora nusikalti 
žiavlmo taisyklėms, bet 

buvo policijos nustebimas, 
atrado, kad trokelyje va 
jautieji yra visiškai nuog

Policija sulaikyti huog 
vyras ir moteris, aiškinosi 
jie važiuoja Į namus iš n 
nio plaukymo baseino, 
yra viename motelyje mies 
namiestyje.

Policijai nieko kito n< 
kaip apvilpti nuogalius ir j 
sti juos taliau važiuoti.:

mažinant ligoniniu išlaidas. Aps Paragrafus, kurie neleidžia jam 
Srities ligoninė negali išsilai- atidėti planuojamos nacių eise- 
kyti neturėdama pakankamai nos- d‘s Pareiškė, kad pagrindi

nės teisės privalo būti taiko- 
| mos Jie tik naciams, bet ir ki- 

Streiko metu kaikune ligoniai I toms panašioms žmonių 
bus išrašyti į namus, o kiti, sun 
kiau sergantieji, bus pervežti Į 
kitas ligonines.

pinigu.

PAVARGO ERITRĖJOS 
PARTIZANAI

Gyvatė sauge zoologija 
ištaigą

__ STOKHOlM, .Švedija 
Stockhoimo zoologijos ad 
sracija naktimis paleidžia 
dingą gyvatę saugoti adn 
tracijos Įstaigą, ypač jos 
kai buvo išvogta iš kasos ! 
dol. grynais pinigais

Žoologijos kasą saugoja 
kobros, nuodai, yra, tpjčie 
rūs, kad jos Įkąstas-žmogų 
išgyvena 15 minučių. .

SUĖMĖ DEMONSTRANT

SEABROOK, N.H —

REIKALAUJA ATSISTA- | 
TYRINTI į

NEW DELHI, Indija. — Ka
bineto ministerių nutarimu, In
dijos ministeris pirmininkas 
Morarji Desai pareikalavo dve
jus Indijos ministerių kabine
to narius atsistatydinti.

Priežastis neskelbiama, bet 
manomą todėl, kad jie delsia 
ir trukdo patraukti į teismą 
buvusią Indijos ministerę pir
mininkę Indirą GandhĮ, kuri 
kaltinama neteisėtai pasielgus 

1975-75 metaią kai buvo kraš
te paskelbtas išimties stovis.

—Pul. Mengistu paskelbė, kad 
jo vyriausybei visą laiką pa 
galbą teikia ne tik Sovietų Są 
Minga ir Kuba, bet ir pietų Je
menas. Jemeno laivai visą lai
ką atveždavo Etiopijos val
džiai ginklų.

2TU-I Hampshire valstijoje prie 
pėms. * I tomos Seabrook vietovės

Kai teisėjas patyręs, kad jo, 
sprendimas bus apeliuojamas, 
tai tada jis padiktavo 6 posla
pių motyvuotą sprendimą.

Teisme buvo iškeltas apdrau
Dvi Eritrėjos provinuijos par-plausima parkų distriktas 

1 tizanų grupės jau non taikos, reikalavo, kad apsidraustu ei-

— Etiopijos diktatorius Men
gistu pasiskundė, kad kovoto 
jai naudoja automatinius šau 
tnvus ir bombas jam nužudyti, 
bet jis pajėgė išvengti mirties. 
Paskutiniais dešimt mėnesių 
prieš jj buvę suruošti 9 pasi
kėsinimai. » T ’ ' ' a

nori užbaigti visas kovas, veda
mas už Eritrėjos nepriklauso
mybę, kurios tęsiasi daugiau 
kaip 17 metų. Jos sutinka be jo
kių sąlygų pradėti paliaubų ir 
taikos derybas.

Eritrėjos partizanų grupė 
Revoliucinės Tarybos Išlaisvini
mo Frontas ir Eritrėjos Popu
liarus Išlaisvinimo Frontas sa
ko, kad jų jėgos yra išsekusios 
ir todėl,jie priversti ieškoti tai
kos.? neįvykdžius užbrėžtų. i?k-

senai Į Marquette Parką, kaip 
jie buvo apsidraudę anksčiau. 
Teisėjas atmetė tokį galvojimą 
Jam atrodė, kad Parkų distrik- 
t&s nori naudoti apdraudą ku 
rios ne kiekviena grupė gali su
kelti. Apdrauda gali būti prie
monė neleisti piliečiams pasi
naudoti konstitucijos duodamo 
mig laisvojo žodžio teisėmis.

Keikviena grupė viešame Par 
ke turi teisę pareikšti savo 
nuomonę. Didelėmis apdraudo- 
mis kenkiama žodžo laisvei.

i ■ • •> t y . 5 ’ ’U.

Iminės jėgainės birželio 29 
buvo suimta 56 demonstra 
Jie nepaklausė gubematoi 
įsakymo, kai pasibaigus di 
stracijtt terminui, apgulė s1 
mos atominės jėgainės vi 
ir nenorėjo įleiritK darbini 
tuo trukdydami .statybos 
bus.

Reikia manyti, kad apelia 
teismas panaikins teisėjo L 
ton įsakymą Parkų Distri 
bet jeigu nepanaikintų, tai 
galima laukti neramumų 
čiame Marquette Parke ir 
apylinkėse, jeigu naciai r 

didesnę eiseną ir ruošis 
boms. Tada nacių priešai 
protesto demonstraciją ir i 
si* į Marquette Parką.
- • ♦ • / i ,\i X G



Mato Umiią naktį dūšių. Tad negaišu

gyrėsi Algiukas.

APIE NKVD TARDYMO METODUS

vo, o rytą

Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

i
J 
i

ė-

Taip kalbėjo Mikė Melagėlis. 
Nuo jo neatsiliko Pruncė Paukš 
tvanagėlis. Jis sakė;

ką, jį pririšdavojone virvelės, 
<> ka elgeta jau JsMedavo į ki
šenę, tai šykštąoljsmį išsitrauk
davo. Jis savo vaikins duodavo

* • Tr % J? - » - •*

Zemaįtįjoje, tokių 
visai nebuvo. Aš pažmojau žmo 
gii, kuris bu^o toks šykštus,

Mergele, tau dainuotą laišką 
Širdis eilėm po žodį renka — 
Sapne matau taip aiškiai, aiškiai 
Pas upę brendančią per lauką.

V. Jonikas — Lydėjau viešnią vėtroje

mokslų, tomis visas svietas ne
galėjo atsidžiaugti. Tas vyras j 
turėjo skarbus mokslų, dėlto 
gerybes žemės laikė už mažmo-

nuo savo boso— s'-
Mirtis ir pensija.

* f ‘ -
1 v - j- r- -
I Pui kaimynės kalbėjo apie 
mirtį ir pomirtinį gyvenimą.

— Ar tu tiki, kad mirusieji 
gali turėti ryšius su. dar gyve 
nančiais šiame pasaulyje? — 
klausė viena. Antroji jai atsa
kė:

— žinoma, kad tikiu. Mano 
vyras mirė praeitais metais, o 
jo pensijos Čekis ateina man kas 
mėnuo.

Laivas išsigelbėjo

Senas jūrininkas pasakojo sa 
vo nuotykius iš kelionių po pla 
tąjį pasaulį “Devyniomis jūro
mis”, anot jo : ■,

“Sykį pakilo tokia baisi ąųd- 
ra, kad ėmė mėtyti mūsų laivą, 
lyg degtukų dėžutę. Laivo dug
ne atsirado skylė. Iš pat pradžių 
skylė buvo lyg adata išdurtą,; 
vėliau, kaip kiaušinis, vėliau ke 
purės didumo. i - t .

Mes pumpavome vandenį be 
atvangos 3 dienas ir 3 naktis. 
Ant galo mes nustojome vilties 
išsigelbėti ir metėm darbą. Mat, 

--- -- -------- o- o- .vanduo laive vis kilo, kilo, o' 
įre galime išsimokinti, t. y., reikią, ląjyas grimzdo,vis gilyn ir gilyn/ 

TAi bį&b batais laibas, ^karinės-; 
laukėm sau mirties kiekvieną 
minutę. _____

Tik staiga juntame — laivas

GALVOZIUS.

Senovės gadynėse buvo ant 
viso svieto pagirtas galvoczius, 
vardu Simonides. Jo žodžiai 
brangesneis buvo už žemeziugus , . , ..
žemės, žmonės vadinosi latain-jsyta“ baEOCM’ zema’
gaiš, kurie vertais tavo su juO- durto negana: pre

. kejai svetimoje zemeje nieko 
’ nemokėjo — nė užsidirbti, nė pa. 

praszyti gero žmogaus didžiau- 
jseme reikale. Simonides paraszė 

visiems po lentą ir užkabino kož 
nam an kaklo; isz tų geri žmo 
nės nusiskaitė nelaimę prekėj ų 

w Vieną kartą prekėjai (kupc-| ir davė jiems pagelbą. O kad isz 
zei) isz didelio miesto prisipir-i antro sykio dar žemiaus moksliu 
kę javųr vyno, brangių gelum-į ežiui pąsikloniojo jis sėdęs per 
bių ir visokių kitų brangių daik ju mėnesių paraszė knįgą, nu- 

— Tie nieko neatsakė. — O asz 
viską su savim neszioju.

Teip kalbėdamas iszėmė krep 
szelį su pinigais ir visiem užtei
kė .po stambų sidabrini. O kitu i

į užmarį ant aukso iszmainyti. 
-Tadą.atėjo Simonides ir nusisam 
dėSau ant laivo vietą ir vaze- 
vo drauge. Turtingi prekėjai pa 
sikėlė į puikybę ir užsznekino 
moksĮįnczių. kuris isz gerybių 
žemės turėjo tiktai nendrinėj

nėsze ir pardavė dideliam po
nui; už tą gavo didelius pinigus; 
už tuos nusisamdę laivą ir ėmęs 
savo nelaimingus draugus parve 
žė atgal į tėviszkę, o tie už’ ge- 
radėjyste Simonido rankas bu- 
cziavo ir i kojas pąsikloniojo.

Isz to nusidavimo daugel ge-

J -ė- Pųbei. B-imonides, pasaky-£žin?ti, kadrisz visų geryb’į žmo, 
/ kie mums, kur tAvo gerybės, ku J gaus dvi tiktai yra kurios pra-( 

jias v^į už jūrių? įpulti negali, t. y. mokslas ir do-
• - — Asz visas gerybės su savimJrybė. Kas tas dvi gerybi nupel-

neszioju, atsakė Simonides. — nė, yra laimingas: bus ant že- 
Hm... mišlijo sau prekėjai. mės iszaugsztintas, apims virs- 
• Bevažiuojant per mares pa.-jzinybę ant žmonių, auksas, si- 
kilo vėtra; sujudino mares, ban J dairas ir visas geras eis -pas jį, 
gos laivą trankė ir sukulė jį į jis bus ponu ir visi jam žemai 
akmeninį krantą. Daug žmonių] kloniosis.
k visos gerybės prekėjų nuskenj _ Rzminties ir Tei-

Kiti užsikabinę ant lentų] 
nuo sudsuužyto laivo su dideliu i 
xiargu iszsigelbėjo ir iszėjo ant 
žsmės. Terp tų žmonių buvo 
^&ie puikus, pirma bagoti, pre?
Ėjai i? Simonides su savo nen-

1

Diplomatas

— Sakyk, Algiukai, ką 
tėvelis sakė krisdamas nuo ko
pėčių? — klausė motina. Algiu 
kas teisinosi:

• — Ar aš turėčiau jums pasą 
kyti visus tuos blogus žodžius 
ir keiksmus?

-— Taip, tu turi man juos pa
kartoti.

i — Tuo atveju jis nięko nesa-

tavo

•*Vi$i savo gerybes apverkdami 
gaidoje, o Simonides linksmas 
būvo, jis yįsiems gyrėsi tais įo? 
tizeis: asz savo gerybių nepra- 
paldžiau, a£z vis ką su savim ne-(

Kalta katė

— Petriuk, tu sekantį kartą 
gausi į skūrą, jei tą katę vėl tam 
pysi už uodegos, — barė -tėvas

L. B- N ė

i£na: tuojaus susipažino su di- 
i^leis ponais, tie jį apdo-vanoj'o 
įį kožnas norėjo su juomi sėb- 
Įjuti Pirma turtingi prekėjai 
bttalkę po miestą ubagavo, o Si-,
lUvnides pasitikęs juos, paklau Petriuką. Petriukas teisinosi:

kur‘jūsų gerybės, isz kurių — >Bet aš tik jos uodegą laP 
į-Aokią puikybę buvote pakilę? kiau. o p pati tempė—

Pagrindiniai kalbėtojai lietuviu vienybę.
Don Pilot* kartkaMrs

^lela^ėlis Čikagoje
temaitiūcito Mikė filehgėlis 

kartu su Prunce l^uikštvanagė- 
liu lankėsi Čikagoje. Jie buvo

— Kodėl tu taip galvoji? —j Town of Lake apylinkėje ir žmo
klauė jį motina. Algiukas atsaųnėms štai ką peMKojė:
kė: . j • .

— Keliaudamas po pasaulį,
— Vakar naktį ji sėdėjo vūjš- aš mačiau daug labai blogų žmo

kai tamsiame kambaryje su ša- ui u. Pas mus, Žemajtijr ‘ '
vo berniuku ir sakė, kad jo barz 
da visiškai neskusta...

Iš rankų į rankas

— Labas, kaimynėlį. Atėjau 
lietsargio, kurį vakar pasiskoli
nai, o šiandien žadėjai grąžinti 

kolinau savo <tr£tug&. 'Negi į«Jsi 
eiti be lietsargio taip lyjant. O 
ar labai jums jo reilčėjoV ' • J

— Man tai dabar jo nereikė
jo, bet jis yra reikalingas vy-

1 *1 • 1 • a. -

viestas į svečius pas turtingą 
pirklį, kuris buvo taip pat labai 
šykštus. Valgant -saldumynus, 
tarnas pradėjo švilpauti labai 
gražias melodijas. Aš šeiminin
ką paklausiau: “Kodėl” jis švil
pauja?” šeimininkas atsakė: 
Matote, iš to'yra-dviguba nau
da. Jis ir mus linksmina, b švil
paudamas negali valgyti ir iš
rinkti razinkas iš mūsų pyrago.

Sekantį sekmadienį jie žadėjo 
būti Bridgeport pine šv. Jurgio 
bažnyčios tuoj po lietuviškų pa
maldų ir tęsti saVo pasakojimus.

Reporteris

ti augštyn, augštyn. Bangų pa
viršių mūsų laivas jau vos dug 
nu siekė ir Ibūtų gal iškilęs iki 
debesų, kai staiga pasirodė že
mė ir mes . Įplaukėm į uostą. 
Mat, laimė mus gelbėjo, kąi vąn 
dūo' pasiekė mielių transportą; 
kurį mes vežėm vienai užjūrio 
kepyklai. Jos nuo vandens išr 
spūtė, pradėjo kilti, kilti ir taip 
išgelbėjo mūsų laiyą.

(Juoktis Sveika) 
pailgėjo veidai—

Moteris telefonavo ' 
chanikui ir sakė, kad jos TV apa

— Mano ’vyras 'susirgo pavo
jinga proto liga: jis pradėjo sa
ve vadinti Napoleonu Bonapar
tu, — guodėsi žmona psichiat
rui. Jis jos paklausė:

— O kaip jis tave vadina?
— Mane jis vadina, kaip iki 

šiol vadino — vardu.
— Ta viskas , yra tvarkoje. 

Ateikite, kai jis-pradės jus va
idinti žozefina. -J
Dievas ^EMLiūjfe : 

(Vokiečiu pasaka)
Prieš pat savo įpirtį (o jis ta

da to juk nežindjb) Stalinas su
manė pakviesti'}'svečius Dievą,
patį didįjį sėvė' priešą. Tiesa imin«a va?stu?' k,u"uos, as jam 
pasakius, jis vargo ir buvo lai- nesena, .pnras.au? Ta, buvo po, 
kytinas tuo “dideliu priešu”, po 
to kai padėjo rusams sulaužyti

mažą piliulę prieš valgį ir tau-: 
relę degtinės”. i

Hitlerį, užmigdė senį Churchi|į • Ligonio žmona: "Gal keliom 
ir amerikonus, kol net davėsi šių piliulėm jis ir atsilikęs, bet kai 
valgyti tas didelis pyragaitis dėl degtinės tai eina jau bent 
vardu Kinija, su 600 milijonų pųsnąęčių piopyn”.

— Ar yra kokių nors ženklų,;
kuriuos man galėtum dabar pa
sakyti? — klausė mechanikas. 
•Moteris pasakojo: r.

— Šiaip aparatas veikia ge
rai, tik žinių pranešėjo veadaą 
yra pęrdang ilgas. . ?

— Jeigu jums reikėtų pn-anešp
nėti, kąs dabar vyksta pnsatdy-' 
je, tai ir jūsų veidas taip pat 
pasidarytų ilgas— 1a laiką išrado vienas Indėnas: jis

v'» V** 4'/
• Optimistų šeimą iškylaują

laiška. Tarnautoja jam atsakė: 
Mactaryčiot “Jūs būkite ramūs. Dabar, pa

brangus pašto patarnavimams, 
mes pirmojo laiško visai nesi- 
jinčiąme. Antrasis laiškas yra 
labiau imponuojantis”.

— Yra žmonių, kurie gyvena 
laisvėje, bet jie- lo nežino.

— Vytukui padaviau 40 cen
tų ir prašiau, kad jis atneštų 
laikraštį iš kiosko: 15 c. už lai
kraštį, o 25c. pasilaikyk sau. 
Jis pasakė: ,

— Ar tu žinai, dedi, kad už 
kvoterį dabar niekas nedirba, 
o už patarnavimą tipsą duoda.

— Prie vienos ligoninės buvo 
toks užrašas: — Važiuodamas 
atostogų, savo kraują palik čia, 
bet ne uodams . . .

— Dermatologo kabineto Lau
kiamajame yra toks lentoje už
rašas: *’ . ■ i
. — Šiandien skaisčiai nudažy

tos gražuolės, rytoj buą rauk
šlėtos, kaip džiovintos slyvos.

Don Pilotas

- Sako, kad dienos taupymo

nukirpo nuo savo anktodęs ga
balų incdžiagos ir jį prisiuvo 
prie tos pat antklodės kito galo.

; Ekspertas yra asmuo, pa
kankamai gudrusi^asakyti kaip 
kiti turi vesti savo verslą, bet 
per gudrus steigti nuosavą ver
slą. . - ■ -■’fA y...

— Kovotojas prieš infliaciją 
balarė spdusdintr dokrius ne 
aril popierib bet ant'elastingos 
medžiagos, kad znfdnės galėtų 
išteinfi ir slidurti galą su galu., 

*. • Raudonos šviesos yra vic-' 
ta, kurioje jūs posi^ejale vai- 
ruoloją, jus pralenkusi 60 myJ 
lių greičiu, 

r ,
. <Sąžiningas n>a^ę*čig mo-
kėįpjąš gavo aiilT-s/r labai gnc- 
žig ĮaLšl^į s'uiDokeff,Tn<»krsčius.
kėtoja^ gavo anf

Jis inlėjo į Mokes&y įstaigą, su-- 
inbkėjc reikalingą'štamą jr pa- 

w* f * ai ' !• " K -*« ' ’<• •

tį relate abtjojitiįą t^ple

rašo nuosava ranka
Drg. Dievui — nuo draugo 

Stalino, Maskvoje.
Brangus drg. Dieve.
Atvyk į Kremlių — išgersi

me. Tu mano pats (įidžiausias 
priešas, tai tiesa (bet, berods, 
sakei, kad reikią mylėti priešus). 
Aš tavęs laukiu, gal būt, ir ra
sine bendrą kalbą, nes Tu — 
mylėjai elgetas o aš štai visą 
rusų tautą (200 milijonų) elge
tomis paverčiau. Tai ir valdyk 
Tu dangų, o aš žemę.

Draugiškai jūsų — Josif

Politinių kalinių anketas pavarčius -,
A. VILAINIS ' -

Kankiniai mums negali pasakyti apie Jų iki mirties 
išgyventus žiaurumus, tačiau ant jų kūnų pąąilikųsius 
žaizdos parodo tikruosius NKVD darbo metodus- Neuž- 
mirština, kad enkavedistai turėjo galios lemti ne tik vigų 
suimtųjų, bet ir visos lietuvių tautos likimą.

Suėmimai, moralinis spaudimas, šųjpųjauktu .,p.

klastojimai • s • - - *' •
« . -į* Z % ^4-’ • '**

Į Kartą patekęs į NKVD žmogus visuomet lį^ką ap-„ 
kaltintas. Jei jie tos kaltės Įrodyti negali ar jos- visai nė- , 
ra, vistiek ir tuo atveju suimtasis yra tol - kankinamas, 
kol prisipažins nebūtas kaltes. Nevengiama ir klasto ji- * 
mų; kalinys verčiamas pasirašyti ant tuščių blankų, p.pas 
kum tardytojai Įrašo ką nori ir panašiai. Dažnai Į kame:, 
ras pasiunčiami šnipai, kurie turi išgauti iš kalinių jų... 
paslaptis. Tokiomis suktomis priemonėmis enkavedistai. , 
tardymo metu plačiai naudodavosi. Jų visų nejtnanoma ’' 
nei Įvardinti, nei apibūdinti. Iš ligi šiol pasirodžiusios at 
siminimų literatūros, kaip pvz., Petraičio “Kaip jie. muš 
sušaudė”, agronomo Vilūno “Socializmo vardu”, ir kitų, . 
esame pastebėję, kad enkavedistai, jau suimdami žmo-- 
nes, naudodavosi klasta. Dažnai jie, atvykę nakties metu 
suimti, nepranešdavo, kad atvyko policija, bet sakyda-

Atsakymo — negauta, bet ne 
ilgai truko ir Dievas pats tikrai 
atvyko.

Jie tuoj ir užsidarė vienu du 
su Stalinu už Kremliaus sienų, 
daugiau nieko neįsileido. O ką 
jįe ten darė ir kalbėjo, niekas 
ir šiandien nežino.

Kai baigė ir išėjo į kiemą, S ta 
linas buvo rūstus. Svečiui grįžti 
namo užrėkė tuoj paduiti asilą, 
kuriam enkavedistai užmiršo per 
pietus paduoti šieno, mat, pa
tys -tuo tarpu buvo prisėdę mi
nučiukei poilsio, na, ir belauk
dami spėjo truputį ----- išmesti
•samagono, kaip sakoma — “mie 
gui nuvaikyti” (žinai gi, žmo
gus — ne šventasis), ypač prie 
jų darbo.

Dievas užlipo apsižergė, su-’vo, kad atneša is pašto telegramą ar pan. Taip suimant. ., 
plakė pentinais, bet asilas neii Juozą Tomkų, kaip pasakojo veįionięs žmona, pasibeldę.. 
krust, nei iš. vietos (gi su asilu -į duris, pasakė, kad priimtų telegramą. Tik atidarius du'<į 
menki šposai, kai’jis užsispiria). -je naganus, Įsiveržė į butą. Arba Plungėj, šįi- 
Stalinas negaišo pasipūsti: “Ot,i ' ■ . - - - -
draugas štai dabar ir to vieno 
asilo nesuvaldai, o kaip gi man 
čia reikia 200 milijonų i 
(rusų) suvaldyti”.
ma, neatsiliepė, bet pagalvojo — ? žė Į. Telšius. Tokių apgaulingų suėmimo būdų anketoge

imant vėliau Rainiuose nužudytą Juozą Antanavičių 
(mokinį), jie net neatėjo suimti į butą, bet pasiuntė vieną 

asilų savo agentą, kuris pasakė, kad Antanavičius atvyktų Į 
, Dievas, žino valsčių. Pakely jau laukė enkavedistai, jį sulaikė irtišve- 
x i >—į Telšius. Tokių apgaulingų suėmimo būdų anketoge

ar ilgai gi? Be to, davęs supras] skaįtytojas ras nevieną.
ti, o kaip gi bus kai tu pas ma-i J . ,ę-
ne atvažiuosi? Apie klastojimus, šnipų aukas ir kt. susipažinsime

Į galą savaitės Stalinas staiga - žemiau paduodamų pačių politinių kaliųjų užpildytu . 
mirė (o Dievas — ne). Tame ir ■ ’ : ’ ' ■' : ’
esąs pagrindinis skirtumas. Daug - '.i,...--.
šnekėti, esą, dar nereiškią —

Apie klastojimus, šnipų aukas ir kt. susipažinsime

Juodviršis Mykolas, gimęs 1908 metais balandžio 30 - 
viską galėti.-Juo labiau, kai irM Rakučių km., Kupiškio valsčiuje. Dirbęs _P.anėyėžIo
i ■» . ii . - . _ . u,  _ —-  - / i - . . . . ■ i-. , i _ . 5 I“ . _ . _ ? .pats galas dar ^’nežinomas;

(Juoktis Sveika)

DEGTINĖ GERIAU

“Ar jūsų vyras tinkamai pri-

pos 12 d. Panevėžyje, anketoje rašo-:
“1940 m. liepos mėn. iš 11Į12 d naktį apie 2 .vai. įsi- ? 

brovė Į mano butų Panevėžy, Agro-nomijos gt^l nr., 
penki civiliškai apsirengę asmenys. Paklausę^^' aš esu j; 
Juodviršis, ir gavęs teigiamą atsakymą;-JĮeplHitkelti aukš š 
tyn rankas ir stoti į kampą. Vienas mąnę «ūgojo įu pe*: 
veiveriu, o kiti darė kratą. Pp pusąnįi’pš vąįąndpš .surašė . 
kratos protokolą. Nors jie pažymėjo, kad kratoj nieko 
Įtartino nerasta, bet liepė apsirengtHr pąs&k^kąd esu 
areštuotas, kaipo kontrrevoliucionierius. Kartu prie kra
tos paėmė keletą vizitinių kortelių, atsiųstų Įvairiu svęi- 
kjnimų proga, keletą foto nuotraukų,,Įvairių^sporto 
dimo taisyklių ir su šia “inkriminuojančia” mędižaga 
gabeno i kalėjimą. Iš karto patalpino .su k^HftinąHflĮąis | 
kaliniais, o vėliau atskyrė ir pa talpino,sų politiniais k^li! 
niąis. Tardymą'pradėjo po keletas dienų apygardos sau,.^ 
gurno viršininko padėjėjas MĮckųnaš. Labai žiefuiruš ite- 4 
buvo, fizinių bausmių nevartojo, nors irpnizųpdamąs nie- 
kinp mane. Tačiau pretokplųs rašydavo tardomojo ųe.nau 5 
dai, iškreipdami pasakymus ir mintia* VėUąų mūsų ka' 
merą prikišo šnipų ir vienas toks jų atsiųstai suėdė ; 
nęroią Ladygą, mokytoją Piktžirnį ir kt. Po kokių dvje- ii 
jų mėn vietoj tardytojo Mickūno atsirado žiaurusis Viii- £ 
mas. Tai buvo tikras sadistas, bukaprotis. Jis vartpdayo 
ir fizines priemones. Spardydavo į lyties organus, i bląpz; ; 
das, pistoletu daužydavo galvą, spjaudydavo ir kk Tar- • 
dymai vykdavo išimtinai tik naktimis. Protokolus, rašy-.. 
davo tokius, kokie jam tiko. Kartais atsiųešdavo juos iš- 
anksto parašęs if tik versdavo pasirašyti’”.

Matulibnytė Ona, gimusi 1901 m. gruodžio 22 d- An
takalnių kaime, Utenos valsčiuj. Tarnavo Karo'ligoninė  j f» 
gailestingąja seserim. Suimta 1941 m/gėgdždę-S;4t Kau~ ; 
ne: ■ A

j “Suėmimo pracedūra buvo -tokią: š. ra, .
žės 5 čL 14 vai. atėjo sanitaras pranešti, kad irtame i&ukia • 
ligoninės viršininkas. Man nuėjus, viršininkas, pranešė, 
kad Įvykusi katastrofa ir reikėsią važiuoti - operacijai. ‘ 
Kaip ir kur — nepasakė. Taip pat nepasakė;- kbkius įnst- ' 
ramentus pasiimti. Kai aš užklausiau, apsakė, jįd viską 
ten rasianti. Tada aš apsirengiau ir su ligoninės chirųr 
gijos skyriaus vyr. chirurgu >r ligoninės komisaru Levge ’ 
jevu lengvąja mašina nuvažiavom iki Vileišio aikštės. ’ 
Ten laukė kitas automobilis. Mušu komisaras išfeėd^s pa
sikalbėjo su jais ir įgrįžęs į>asakė, kad įvykusi dar ir ant- - 
ra katastrofa, tad seserį atiduosią jiems, o patys važiuo-

(Bus daugiau)
| _ MaUHINOS, CWKAOQ
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Baisiojo birželio ir lietuvių tautos 
genocido minėjimas

i

(Tęsinys)
Lietuvos gyventojų 
nuostolis žmonėmis.

1941 m. birželio 14-15 dieno-

bais, dalyvaujant tos parapijos 
klezonui kun.

Antanui Zakarauskui ir 
kanaun. kun. Vaclovui Zaka
rauskui, 10 vai. 15 min„ bažny-

rnia, dauginusią naktimis,. išti- čios kieme (šventoriuje) buvo J 
jomis'šeimomis, su mažais vos j vėliavos. Giliam ir skaudžiami
gimusiais kūdikiais, gimdančio- liūdesiui pažymėti, mūsų trispal 
jnis motinomis, seneliais ir ligo- vė tebuvo iškelta iki pusės stie 
jiimis buvo areštuota, gyvuli- «bo. Abi vėliavas pakėlė buvęs
piuose vagonuose, bemaisto ir 
Vandens, nežmoniškose sąlygo
se deportuota lėtaf niirčiai į Si- 
piro gulago priverčiamojo dar
bo stovyklas ir šiaurės polari- 
nes sritis buvo deportuota 34,- 
260' darbščių, sąžiningų ir pa
dorių lietuvių. Tų pat metų bir
želio 22 d. 'prasidėjus vokiečių 
tusų karui, lietuviu partizanų 
žuvo 4,000. Kiek Į Sovietų Są- 

, jungą buvo priversta pasitrau
kti 20-to korpo lietuvių karių, 
tikras skaičius vargiai yra žinei
mąs. įdėlios dešimtys tūkstan
čių žydų, vieni kurie tarnavo 
okupantui ir talkininkavo nai
kinti.lietuvius, kiti kad ir pado-- 
rūs žydai, bet bijodami nacių, 
taip pat pabėgo į Sovietų S-gą.

Per vienus bolševikų okupa
cijos siautėjimo metus, Lietu
va neteko apie 100,000 gyvento
ji • _

Tų dviejų baisiųjų Birželių ir 
sadistinio lietuvių tautos naiki
nimo — genocido liūdnam at
minimui ir busimoms kartoms 
priminti, laisvojo pasaulio lie
tuviai kasmet rengia tų baisių
jų, siaubingų. Birželių minėji- 
inus.

Minėjimas Marquette Parke.

y Tos apylinkės lietuviai š. m. 
birželio 11 d., sekmadienį iškil- 
jhiingą bet,- liūdną, toks minėji- 
jną surengė. Susirinkus gau
siam lietuvių skaičiui, daug mo-

ilgametis Sibiro gulagą koncen
tracijos stovyklų kalinys Jonas 
Kreivėnas. Po iškilmingų vėlia-, 
vų pakėlimo, dalyvaujanti mi-j 
nįa griausmingai sugiedojo lie-i 
tuvių tautos himną. Iš čia susi
rinkusieji paradine eisena, prie-Į 
kyje nešdami JAV ir lietuvių 
tautinė vėliavas nužygiavę* į baž
nyčią pamaldoms.

Vėliavų pakėlimui ir eisenai 
vadovavo Marquette Parko apy- • 
linkės LB (R) pirm. Jonas Vai-!kleboną kun. A. Zakarauską.

v Poilsis (Tapyba)M. ŠILEIKIS

Lima ir visiškai pašalinti iš na- re, nes neturėjo teisės grįžti J 
rių sąstato. ' j f ’ —

Kokios aplinkybės privedė laiškų, kalbėjosi su tremtiniais, 
pirmininką prie reikalo, vieną 
iš duosnumais atsižymėjusį na
rį bausti, tuo tarpu neaišku. Jo 
teismo diena gali įvykti arti
momis dienomis. Sprendimas 
ir vardai gal teks spaudoje pa
minėti vėliau.

Gaila, kad visuomenės darbas 
dar gali būti ir šiandien truk
domas, kada mums ir taip trūk
sta vienybės net ir lauks liū
desio dienomis.

Reikalą Žinantis

IJetuvą. Turi surinkęs šimtus

kurie pasiekė Ameriką ir visa 
tai aprašė savo knygoje. Vaizdai 
baisūs, išgyvenimai žiaurūs, bgt 
visa tai turėj ; pergyventi lietu
viai tremtiniai praeity/e ir per-

RACINE, W1S.
Prisiminti trėmimai

Birželio 18 d. vietos Altos 
skyrius suruošė trėmimų iš Lie-

Po paskaitos dar buvo paro
dyta skaidrių, iš Lietuvos 
zdų ir lietuvių, pasilikusių 
venti Sibire gyvenimo.

Priimta rezoliucijų kuri 
siųsta JAV prezidentui ir ki
tiems aukštiems pareigūnams 
bei kongreso nariams.

Meninę programą atliko R.i- 
cine Lietuvių Moterų klubo 
kvartetas. Ona Kažemėkaitienė, 
Bronė Nekrošienė, Stasė Petru- 
šaitienė ir Ida Tamulėnienė. Jos 
padainavo keturias dainas, ku^

vai
gy

pa-

tuvos minėjimą. J j atidarė sky-j rios dalyviams labai, patiko. Dąi-
nas gitara palydėjo* Liudas Ku- 
liavas, pianinu Ramona MailleL

Po minėjimo buvo bendri už
kandžiai, kurių metu pasidaly
ta įspūdžiais ir pabendrauta.

Jurgis Milas

riaus pirmininkas V. Kažemė- 
kaitis, trumpai peržvelgdamas 
tų griaudžių ir lietuvių tautai 
nelaimingų įvykių eigą. JAV ir 
Lietuvos himnus sugiedojo Ida 
Tamulėnienė. Invokaciją per
skaitė kun. J. Kupris, MIC, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas.

Minėjime dalyvavo ir kalbė
jo žurnalistas, visuomenininkas 
kun. dr. J. Prunskis, aktyviai 
ginąs lietuviškus reikalus anglų 
kalbos spaudoje. Jis ką tik pa
ruošė naują knygą apie trėmi
mus ir tremtinius, kuri šių me
tų pabaigoje išeis iš spaustuvės, 

nežinomos priežasties, Paminėjo, kad nemažiau kaip 
novič Stalin (tikroji pavardė[kodėl ir kokiais sumetimais, kas dešimtas Lietuvos gyvento- 

idvi dienas prieš iškilmes, Lie-i jas buvo ištremtas. Didžioji da

/

zduoti lietuvių tautai naikinti, klubo salėje įvyko iškilmingas
cianas ir jo energingas pade- Kun. A. Z. trumpoje savo kai- anksčiau paminėtose vietovę-.tautos tragiškosios — baisiosios
jėjas Juozas Bagdžius. Bažny- boję keliais žodžiais nušvietė 
čioje iškilmingas šv. mišias at- tos parodos reikšmę ir jos tik

slą supažindinti lietuvius su bol
ševikų žiauriais lietuvius naikin-

našavo ir lai dienai pritakytą 
pamokslą pasakė kanaun. kun. 
Vacį. Zakarauskas, i
mas lietuvių tautai bolševikų pai kalbėjo ALTos‘ (Amerikos 
padarytas ir tebedaromas skri
audas, įvykdytą ir tebevykdo
mą negirdėtai žiaurų, žvėrišką 
lietuvių tautos dvasinį ir fizinį 
naikinimą — genocidą. Pamal
dų pabaigai bažnytinis choras 
sugiedojo liet, tautos Himną, paaiškinimais.
Bažnžčia buvo perpildyta minė
jimo dalyviais.

Genocido Paroda

Pasibaigus pamaldoms, 
bažnyčios žmonių minia

se, begėdiški, žiaurūs ir sadis- ^birželio 14 dienos — minėjimas, 
tiniai bolševikų dąrbai įvykdyti $vento Vardo bažnyčioje prel. 
tik per vienus okupacijos me- Jonas Balkūnas atnašavo šven
tus. Taip pat nemažai buvo pą- - tas mišias ir pasakė įvykiui pri-

nušviesda- ti darbais. Po jo taip pat trum-1 tiekta vaizdų ir iš nacių siautė-■ taikinta pamokslą. Jo pakviesti

Lietuvių Tarybos) centro val
dybos narys Petras Bučas, pa
brėždamas tuos žiaurius sadis
tinius bolševikų ir nacių dar
bus, kurie čia šioje parodoje 
yra atvaizduoti nuotrauskose su

jimo laikotarpio, ypač žydų nąi- .bažnyčios iškilmėse dalyvavo 
kinimo. Priedui prie to viso dar • ir vietos Romo Kalantos ir Pa

rbuvo pakabinti ir pačių didži- langos Jūrų šaulių būriai su vė- 
ausiųjų pasaulinio masto žmog- Iiavomis.
žudžių paveikslai Josif Visąrio-l ‘ Del i

KINUA PADĖS ZAIREI
Zairės valsaybės .prezidentui 

Mikutu SeseSeimo prašantjZai 
rę atvažiavo Kinijos delegacija 
vietoje ištirti Zairės kariuome
nės padėtį. Zairės vyriausybė no 
ri iš Kinijos gauti greitų sargy
bos laivų pakraščiams saugoti 
ir mažiausiai 20 lengvų šarvuo 
čiu.

iš 
pa-

traukė aplankyti h- pasižiūrėti i 
genocidą parodos, kuri buvo 
išstatyta šalia bažnyčios esan
čioje parapijos sporto salėje.

Parodoje pirmas žodį tarė J. 
Vaičiūnas ir pakvietė šita geno-

4ęrų, pasipuošusių tautiniais, rū- cido parodą atidaryta parapijos

Baigus P. Bučui kalbėti, pu- 
i blikoje pasigirdo; keli balsai: 
“Kur šaulių? Kurramovėnų (tei
singiau ramovininkų) atstovai? 
Pavieniu šauliu ir ramovininkų- 
mačiau nemažai.i

Per visą gana didelę ir erdvią 
salę eilėmis buvo pastatytos 
pertvaros ir iš abiejų pusių prie i narna ALToje šiuo adresų: Įi 
jų sienų buvo pritvirtinti keli 
šimtai nuotraukų (fotografijų), 
kuriose buvo parodyti ir atvai-

Džiugašvili) ir Adolf Hitler.
Visų tų parodoje išstatytų su-{tuvių Klubo pirmininkas p. K 

žvėrėjusįų bolševikų ir nacių Jurgęla pranešė savo nutarimą 
neįtikėtinai žiaurių darbų žo-| neleisti šauliams per iškilmes į 
džiais tiksliai neatpaskosi ir iš1 salę įnešti vėliavų. Vienas iš 
žodžių tikro vaizdo nesusidary- šaulių, kurs yra ir klubo nariu, 
si. ALTa visus tuos parodoje iš-|buvo pasižadėjęs iškilmių die- 
statytus vaizdus yra išleidusi ną pagaminti klubui pietus, su- 
vienoje brošiūroje (knygoje), žinojęs pirmininko nutarimą, 
pavadintoje “Know Your Ene
my Communism”. Ji yra gau-

lis jų žuvo Sibiro platumose. Iš
likę grįžo į Lietuvą ir kai kurie 
pasiekė net vakarų laisvąjį pa
saulį. Kiti turėjo pasilikti Sibi-

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

š.m. Liepos 16 d., sekmad

thuanian American Council, 
Inc.,-2606 W. 63rd Street, Chi
cago, Illinois.60629, U.S.A., kai
na $1.00 dol. ,

Turėdamas omenyje tuos rir 
laiminguosius patrijotus 29 f 
liūs, kurie Rainių mišlfelyję 
Telšių nežmoniškose 
paaukavo savo gyvybę už 
vių tautos laisvę ir 
somybę, šaulių Sąjungos 
vybei tremtyje siūlyčiau 
minti didelį paveikslą-su 
šaulių vardais pąyardemį's. ir 
paveikslais, jie visi yra. žinomi,- 
ir pakabinti -Šaulių namuose’ 
greta tūkstantininkų paveikslo 
arba priešingoje salės .sienoje, 
nes jų gyvybės auka, paaukota 
ant, tėvynės laisvės aukuro, nė
ra nei truputėlį menkesnė, Už- 
tūkstantį dolerių.

lietu

POLONIA SODE
46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į pikniką,

la-

ST. PETERSBURG, RA.
Nesklandumo vaisiai ir 
vieningos veiklos stoka

St. Petersburgo! lietuvių 
lonijos visuomenės veikloje 
sireiškę nesklandumai gali
bai greitai visa kas per eilę me
tų sukurta, žūti ir patį klubą 
privesti prie apgailėtino galo. 
Gyvenimas parodė, kad yra len
gviau sukurti idėjas ir pastaty
ti kad ir didį pastatę, negu iš
laikyti tų didžių darbų vaišių 
reikiamoje aukštumoje.

Dar taip neseniai, gal prięš 
dvejetą metelių, Amerikos Lie
tuvių Floridos klubas buvo tas 
židinys, prie kurio noriai spie
tėsi pajėgingiausios visuomeni
nės veiklos jėgos, kur sekma
dieniais bujojo draugingumo 
lietuviškoji dvasia, kur viri be 
skirtumo jautėsi malonios nuo
taikos globojami, šiandien, ste
bėtis reikia kaip greitai viskas 
taip pasikeitė* pats klubas pasi
darė nebe jauki vieta, nebepa
traukli, kas, bes bėjo, gali gah 
greitai ir visą, kas įgyta, patek
ti tiems, kurie visiškai nėra nei 
darbu nei pinigais prisidėję. Na
rių atsitraukimas jau prasidė
jo. Sekmadienių bendradarba- 
vitnai nebeteko reikšmės. Ir tai 
tik dėlto, kad kas ęors pamilo 
tą aukso gabejėli.

Birželio m. 11 d. Lfttyvty

pareiškęs protestą, atsisakė ir 
pietus gaminti. Tada pirminin
kas pareikalavo to nario pasi
aiškinimo ir nutarė “nepaklus
nų” narį nubausti. Bet valdybos 
nariai sužinoję pirmininko nu
tarimą, pareikalavo atšaukti ir 
pakviesti šaulius iškilmėse da- 

vėiiąyomis, kas ir į-'

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-u>s)
._ klubo statuto rai-
khibo valdyba turi teisę

. narį už nepaklusnu- 
nubausti. Galima narį sus

ėti nustatytam, laikui, ga-
. d . z. k- \ . Z. . «

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

MEMBER mes TAIP PAT
P r Į Qsus CHICAGOS

7.nnn miestu j
Btrr-City Relocation Service

ru avė taupomi JUj įtaigai •!» 
Bėk* dideliu* darbu. Pirma, ji* pa
deda Jum* paaiektl **memiku* jūsų 
uirimojimu*. Antra, jie padeda w- 
kurti geresnę apylinkė* bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos pried 10 mina-

Išduodami Certifikatri, kurie UŽ

palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir jot išėmimo.

Investavimo knygelė* sąskaitos
■'eša _ -at

RSA
1800 So. Halitod St. Chicago, III. 60608

TURINTT DIDELES ATSARGAS

T< <214070
YIKNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

l*t4ft* 1922 m»UU.
(*t*l<o* pi*tooM *‘otoHx>Mli*m* pactatytt.

g — castCAto i. MX Saturd*?!



nimo Komitetas. Savo laiku lis komitetas įpareigojo (?)

'Miško simfonija’
Nori kalbėti visų lietuvių vardu

A. ZUJUS

Nuskriaustųjų Gydymas

(Tęsinys)

vo nu

svarbus ir reikšmingas pasaulio lietuvių išeivijos 
įvykis. Demokratiškai rinktas ir ątstovaujas visus 
laisvojo pasaulio lietuvius, Seimas gali kalbėti, spręs
ti bei pįnuoti visos išeivijos vardu >r bent morališ-

tuvių Bendruomenę, kurios jis nepajėgė padaryti, visų 
lietuvių ųesubrganizavo.

Mums atrodo, kad Nainys truputį persmarkiai užsi 
mojo. Norėti jis gali labai daug, jam būtų malonu visų 
lietuvių vardu kalbėti, bet greičiausiai, kad jis net ir su 
VLIKU nėra susitaręs, kad pastarasis perleistų jam savo 
galią. Tokie pasitarimai galėjo .būti vedami su klausimo 
esmės nesuprantančiais žmonėmis, bet apie tokius pasi
tarimus dar nieko negirdėjome. Nainys gali labai pagei
dauti ,bet nemanome, kad pati vyriausioji institucija taip 
jau ims ir palįs po jo stalu. Ypatingai, kad ir pats Nainys 
dar nėra tikras, ar jis bus išrinktas. Iš Cicero pasiųstieji 
patvarkymai sako, kad balsus atiduoti ne Nainiui, o Ka
mantai. Jeigu Kamantas būtų išrinktas, tai jis gali pas* 
kelbti, kad višta vis dėlto yra galingesnė-už kiaušinį. Ji 
gali net kelis kiaušinius padėti, o kaip’tada nustatysi, ku 
ris iš jų yra pats vyriausias? Nainys viską-daro paskubo 
mis ir neturi laiko smulkmenų apsvarstyti. Kol jis važi
nėjo po Pietų Ameriką, tai į jb lipdomą lizdą gegužiukas 
kiaušinį padėjo.

komunistų paminklų. Atrodo,

! —*• pasakė Pelageja, ii 
Ponai mokyti... kilmingi

NRASTJ “NAUJIENAS*

Inžinierius Bronius Nainys iki šio meto barzdukinės 
Bendruomenės pasaulio pirmininkas, norėtų kalbėti vi
su lietuviu vardu. Jis žino, kad visu Pasaulio lietuvių

niams Okupuotos Lietuvos šei
mininkams artimesni koriko Mu 
ravjovo siekiai, negu Z. Siera
kausko idealai. Mat, šių dienų 
istorijos įvykiai yra tik anų is
torinių įvykių tęsinys.: tas pats 
rusiškas imperializmas engia 
Lietuvą. Tad nesistebėkime, kad 
neprisimenama dėl Lietuvos Jais 
vės kovoje sukilėliai ir nepade
dama jų žuvimo vietoje nė vie
nos gėlės žiedo...

pasakė jis. — Ryloj pat 
eik pas daktarą galiucmacijų gydytu Ju psięhopatėl

leido Atstovų Rūmų Komitetas 
Pašto reikalams, gauti iš jūsų 
kopgresmanų arba iš gerb. kon- 
gresmano Benjamin A. Gilman, 
1226 -Longworth Office Build
ing, Washington, D.C. 20515 
arba, iš gerb. Robert Nix, 2201 
Rayburn Office Bldg., Washing
ton D.C. 20515.

pasakė jis. — Tau pasivai 
Tu gaji nusiraminti, lavo.paikšč, Pe 

J a gėja, tiek pat dorovinga, kaip ir^jos šeimininkė. Ko. 
kia tu haikštuolė! Kokia tu~. , \

Ir prokuroro drangas ėmė savo žajioną erzinti.
Jis išsiblaškė ir jau nenorėjo miegoti.
— Kokia baikštuolė!

žmogus. Jis visų’ lietuvių nebuvo išrinktas, bet tusų pa
saulio lietuvių vardu kalbėti jam labai norėtųsi.

Kad reikalas būtų arčiau Pas. lietuvių atstovybės, To
ronte šaukiamą Lietuvių Bendruomenės penkmetinį su
važiavimą jis pavadino Pasaulio Lietuvių ’Bendruomenės 
seimu. Jeigu jis būtų penkmetinį suvažiavimą pavadinęs 
iStąsio.Barzduko įsteigtos Lietuvių Bendruomenės atsto
vų: suvažiavimu, tai nedarytų tokio įspūdžio. Amerikoje

Jeigu jau Torontan suvažiavęs nedidelės lietuvių 
bendruomenės metinis suvažiavimas, pasivadinęs Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės Seimu, taptų vyriausia lietu' 
vių institucija, tai tada išeitų, kad kiaušinis yra didesnis 
už vištą. Didelė lietuvių dauguma pripažįsta, kad vyriau

VIETOJE KALINAUSKO 
SIERAKAUSKO

Bet labiausiai visus stebina Nainio noras kalbėti ir 
visos Lietuvos vardu. Kaip jis gali kalbėti Lietuvos var 
du, tuo tarpu dar neaišku. Jis net sako, kad jis gali kal
bėti ir pavergtos Lietuvos vardu. Kas jam tolų įgalioji
mą galėjo duoti, tuo'tarpu neaišku. Pavergta Lietuva 
balso neturi. Už ją bando kalbėti pavergėjas. Nejaugi 
Griškevičius jam būtų prižadėjęs, tokį į^aliavimą duotL

šių metų gegužio 30 . suėjo 
150 metų nuo gimimo žymaus 
1863-— 4 sukilimo, prieš "rusų 
okupaciją veikėjo ir vado Zig
manto Sierakausko. Jį sukilimą 
malšinantieji rusų kariuomenės 
daliniai paėmė sužeistą netoli 
Biržų Į nelaisvę ir vėliau koriko 
grafo Muravjevo įsakymu pako 
rė Lietuvos sostinės Vilniaus 
aikštėje. Kartu su Sierakausku 
toj pat Vilniaus aikštėje buvo 
pakartas ir kitas žymus sukilė
lių vadas K. Kalinauskas.

Dabartinis Kremliaus’ kvišli-

ti ir pavergtos Lietuvos Vardu, nes jis atstovauja 
jos dalį gyvenančią šiapus geležinės uždangos ir dėl 
to turinčią galimybės jos balsą laisvajam pasauliui. 
Taigi, Seimas yra visų mūsų vyriausia institucija, į 
kurią ne be reikalo krypsta visų lietuvių išeivijos 
akys”. (Pasaulio Lietuvis, 1978 m. birž. Nr. 1189

—•• Kaip ilgai jis vaikšto, vienok, — galvojo ji. — 
Gerai, jeigu ten tasai... cinikas, ha, o jeigu vagis?”

Ir josios vaizduotė vėl nupiešė paveikslą; vyras 
įeina į tamsią virtuvę..’, smūgis buože... miršta, nepa- 
ieidęs nei vieno garso... kraujo bala...

Praėjo pėnJuos minutės, penkios supuse, paga
nau, šešios... Kaktoje išsipylė šaltas prakaitas.

barzdukinės politinės grupės vadovaujamą Bendru ome' 
nes dalį, pasiskaitytų Juškevičiaus aprašytus ir viešai 
Naujienose paskelbtus faktus. Visų lietuvių, apjungti barz 
dukiniai nenori, bet jie nori kalbėti visų lietuvių vardu.

Paskutiniame Pasaulio Lietuvyje yra Broniaus Nai
nio straipsnis “PLB seimą pasitinkant”. Straipsnelis ne
ilgas, neužima pilno šios grupelės biuletenio puslapio, bet 
jame yra pasakytos svarbiausios mintys, kurios naujie
ms politikams neduoda ramumo. Savo rašinėlį Nainys ši' 
taip pradeda:

“Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas yra labai tis, nes nenorėjo nainių ir kamantų įsakymų klausyti.

todėl pagal 
mano sumanymą turėjo būti atspausdinta šitaip: ,.. 
simpoziumo pradžia antrą valandą po pietŲ.

Antrajame tęsinyje Nusimautasis — tai as! At. 
«gž-| spausdinta: jau įprasta ne lik lietuviškai, o ir vokiš- 

i kai (daugiau nemanau!)... o mano buvo patašyta... o 
•ir voM^af,miškai-ir lenkiškai ir tik po to sekė dąU- 
| giaa nemoku! Taigi, netekau dviejų kalbų mokėji- 
l nfo! ' <’

SUSIDURI LAIVAI
-fe.. 4*. Jį. Sr \

Merylando policija tyrinėja tai 
vų susidūrimo priežastįvalstijbs 
vandenyse Greitai plaukiantis 
laivas smogė kitam, kuriame su 
žeidė 12 ašnenų- ir prigirdė vie
ną 40-tie? metų amžiaus moterį 
Anne F. CisseL t

— Bazini —-' tbužvįgo jt-— Razili!
— Na, ko rėkf? Ai čia— — išgirdo ji vyro balsą 

ir žingsnius. — Plauna tave, ar ką?
Prokuroro draugas priėjo prie lovos ir atsisėdo 

ant krašto.
— Nieko ten ųėra, 

deno. keistuolė

JAV TIRIA SOVIETŲ 
PRIESPAUDOS SISTEMĄ

Junktinis Pabaltijo Ameri
kiečių Tautinis Komitetas pra
neša, kad norėdamas kad So
vietų Rusija (SSSR) labiau lai
kytųsi pasaulio priimtų normų, 
kurių nesilaiko Sovietai asme
ninio pašto apsikeitime tarp 
JAV ir SSSR, U.S. Kongresas 
liepos mėn rengia išklausymus 
ir renka medžiagą, dokumenta
ciją apie būdus kaip laužomos 
asmens teisės laisvai susisiekti 
korespondencijos keliu, kuomet 
SSSR pašto tarnyba sauvališkai 
sprendžia iš laiško turinio, ar 
verta adresatui duoti. Organi
zacijos ir pavieniai asmenys 
pateiks turimą medžiagą (do
kumentaciją) Atstovų Rūmų 
Komitetui Pašto Reikalams.

Pabaltiečiai amerikiečiai, ku
rie turi . tą reikalą ' liečiančios 
medžiagos;'pcr<foodaE ją J BAN C 
(Joint Baltic American Nation, 
nal Committee) arba savo-tau
tinėms centrinėms organizaci
joms, kurios sutvarkys ir per
duos Komitetui.

Šiuo metu, (Kongreso atstJ 
B. Gilman (R-N.Y) įteikė 
Kongr. rezoliuciją, kuri šaukia' 
Jungtines Valstybes 
kraštus protestuoti del SSSR ne
paisymo tarptautinių reguliaci
jų, kuriomis tvarkomas apsi
keitimas paštu. Baltai (pabal
tiečiai) amerikiečiai turėtų rem
ti tą svarbią istatymdavystę, 
reikalaujant savo distrikto kon- 
gresmanus kad paremtų Rezo
liuciją 579.

Tuo reikalu galima gauti in
formacinį raportą vad. Com
mittee Print 95-9 (-SSSR trak-' 
dymas JAV pašto USSR-Inter
ruption of U.S. Mail.), kurį iš pasak “Aušros”,,Jcad>šiandieni

— Paklausyk Pelageja, — pasakė jis, — tu ėmei 
valyti mano chalatą. Kur jis?

— Ach, pone, atleiskite, užmiršau jums jį padėti 
ant kėdės. Jis kąbo prie krosnies ant vinelės...

Gaginas sugraigstė prie krosnies chalatą, jį 
sivilko ir tyliai nužliau^ė į miegamąjį.

Marja Mičhailovna po vyro išėjimo atsigulė į 
vą ir ėmė jo laukti. Minučių trejetą ji buvo- rėmi, 
paskui ją ėmė kankinti neramybė.

arba penkeri metai šaukia savo atstovų konferencijas ar 
ba .suvažiavimus. Bet kai eilinį atstovų suvažiavimą pa
vadina Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimu, tai ne
žinantieji-’tikros padėties patikės, kad Nainiui pavyko 
suorganizuoti visus lietuvius į vieną Bendruomenę ir pa 
vyko sušaukti tos Bendruomenės atstovų seimą.

Bet visi žinome, kad taip nėra. Net ir vaikai, vyks
tantieji į Toronto, žmo, kad ten bus tiktai frontininkų va
dovaujamos Bendruomenės Nainio parinkti atstovai. Kas 
žino, tai nustebs, kad tame pačiame Toronte bus ir reor
ganizuotos JAV Lietuvių Bendruomenės atstovai. Barz 
dūko pastatyti janičarai išmetė daugelį nuoširdžių lietu
vių tremtiniųiš JAV Lietuvių Bendruomenės. Jie net ne
paaiškino, kuriais sumetimais jie šalinami iš Bendruo
menės. Kap. Andrius Juškevičius, Cicero Bendruomenės" 
steigėjas ir apylinkės, o vėliau ir apygardos pirmininkas, 
labai yaizdžiai aprašė, kaip jis pats buvo pašalintas iš 
Cicero apylinkės ir tos apylinkės pirmininko pareigu. Bū

rinėtojų grupės Tax Fundatibn 
pranešimu, amerikiečių mokes
čiai nuo turto už metus laiko, 
pasibaiguatįo pernai metų įbir- 
želio gale, pasiekė 61 bilijono 
dolerių. Ta bilijonų suma yra 
139 nuošimčiais didesnė, negu 
buvo prieš 10 metų.

Kalifornijos universiteto Vi
suomenės Sveikatos mokyklos 
veikatos ekonomistų Stuąrto 
Schweitzerio.it Bryan. Lūce ap
skaičiavimu, amerikiečiai rūky
mui ir alkoholiui^ per. metus iš
leidžia $60 bilijonų, tai yra vi-

Pagydysiu tik perdaug jsužalolas Nuskriaustųjų 
kūno dalis! Savaime suprantamų misprintų — o, kad 
tave kur — korektūras klaidų beminėsiu.

Nuskriaustųjų pirmoje atkarpoje šerffi^ys vir
to šelmenimis (vienaskaita šelmuo; t A stogo Imagas).

Toliau, žinoma, ne Aponenias, o Oponentas__gy
dau tik dėl to, kad klaidą padaryta dviejose vietose,.

Pirmajame tęsinyje atspausdinta-; o viena pape 
lė net bnvo pasakiusi, kad ji darys... Maestrą (!). Tu
rėjo būti ne Magistrą, o Magistratą — ir bu 
nėtos panejės pareiikiųu) visą, kaip jfcad saktttfia, drįs 
ka, o tuo pačiu ir juokas.

... sintpozinnio pradžia antrą vąlandą^o pietų — 
o aš norėjau nurodyti neteisingą kirtj ir ( *“

* — Ir tau tatai... nėra ko slapikauti. Geriau pasa- 
kykie tu savo šonuodegini, kad jisai, kol geruoju svei
kas, nešdintųsi Jauk. Ar girdi? Nėra ko čia jam veikti!

— Ar jūs sveiko proto, pone? Sveikučiai... Paikše 
kurią radot... Dienų dienas kankiniesi, bėgioji, ramy
bės nežinai, o naktį su tokiais žodžiais. Už keturis rub
lius mėnesiui gyveni... su savo arbata ir cukrum, o be 
šių žodžių kitos pagarbos nė iš nieko nematai... Aš pas 
pirkliu* 'gyvenau, o tokios gėdos nematydavau.

— Na, na- nėra ko Lozorių giedoti! Kad šią mi
nutę tavo kareivitos čia nebūtų! Girdi?

-i- Nuodėmė jums, pone! -* pasakė Pelageja, ir 
jos balse pasigirdo ašaros.
o nėra tojo supratimo, kad gali prie mūsų sic]var!o„ 
prie mūsų nelaimingo gyveninio... — Jinai pravirko 
— Galima mus nuskriausti. Nėra kas užtartų.

— Degutu pakvipo... — pasakė žmona. — Degu
tu arba... kažkuo tokiu, svogūnu... kopūstais.

— Ta-ip... Kažkas tokio ore... Miegoti nėra noro. 
Štai ką, imsiu ir įžiebsiu aš degtuką... Kur mūsų deg
tukai? Ir, beje, tau parodysiu teismo palatos proku- 
rolo fotografiją. Vakr atsisveikinėjo su mumis ir vi
siems davė po fotokorielę. Su autografu.

Gaginas brūkštelėjo degtuką į sieną ir uždegė 
žvakę. Bet prieš jam žengiant žingsnį nuo lovos, kad 
paimlų fotokortclę, jo užpakalyje pasigirdo žviegian
tis, sielą draskantis riksmas. Atsigrįžęs atgalios, jis pa
matė dvi dideles žmonos akis, į jį nukreiptas ir pilnas 
nuostabos, siaubo ir pykčio...

— Ar tu pusivilkinėjai virtuvėje savo chalatą? — 
paklausė ji nublankusi.

— kas?
— Pasižiūrėk į save!

Prokuroro draugas pažvelgė į save ir aiktelėjo. 
Ant jojo pečių vietoj chalato drybsojo ugniagesio ru
dinė. Kaip ji pateko ant jojo pečių? Kol jisai šį klau
simą sprendė, jojo žmona savo vaizduotėje piešė nau
ją paveikslą, baisų, neįmanomą: tamsis, tyla 
dėsys ir k L, it_kt 
vef • , . (Pabaiga) ’ . ,

siuntė. D Į manęs nors kipšą įsileisk pro langų, taip 
man visvirtm.

Prokuroro draugui ^epafiko tiktai prisipažinti, 
kad jisai neteisus sitaipos tardydamas, ir sugrįžti prie 
savo žmonos...

ketvirtadalis. -

Kiekvienas alkoholikas kraš
to ekonomijai per. metus kaš
tuoja po’ $5,000 Ir kiekvienas 
pilnas rūkorittš apie $460. Į tą 
sumą įeina išlakios už mediciną 
ir nuostoliai negautomis algo
mis už pagirioms praleistas dar 
bo dienas.

tuviškame gyvenime visko gali pasitaikyti Juk aną die
ną skaitėme ,kad Dr. Alina Plechavičiūtė Vegel, pabuvu
si penkias dienas pavergtoje Lietuvoje, grįžo į Vokieti
ją ir prašneko Petro Griškevičiaus fralsū. Dr/ Plechavi
čiūtė Vegėl yra ne eilinė Nainio orgapizalijos narė. Jį yra 
ne tik vienos Vokietijos Lietuvių Bendruomenės apylin
kės, bet ji yra ir Vokietijos Lietuvių Bendruomenės ^ent 
ro valdybos narė. Ji gali atsirasti Toronte ir prašnekti 
visai kitu tonu, negu iki šio meto kalbėjo įtakingesnięji 
bendruomenininkai. 0 gal kartais ji ir įgaliojimus gali 
atvežti į Toronto “Pasaulio Lietuvių Dienas”.

Inž. Nainys savo rašinėlį pradeda labai dideliais pa-, 
sauliniais užsimojimais ir lietuviškų institucijų rikiuote, 
bet savo straipsnio pabaigoje jis apgailestauja, kad ‘daug 
aktyvių lietuvių į jos (barzdukinės Bendruomenės) veik' 
lą dar ne’sitraukia”. Neįsitraukia dėl paprasto dalyko: 
Nei Barzdukas, nei kuris skitas, nei Nainys su kitais 
lietuviais nesitaria, bet stengiasi savo valią jiems pri
mesti Amerikoje yra didesnių it turtingesnių lietuviškų 
organizacijų bet jos po Barzduko sparnu nenorėjo dė- Lietuviai nemėgsta būti stumdomi, kad ir Toronto Bei- 

me. i

bet joje pastatė ne sukilėliams 
skirtą paminklą, Zigmantui Šie 
rakauskui ir K. Kalinausku, — 
bet Lietuvos pavergėjui Leni
nui.

Pogrindžio “Aušros” 10 Nr. 
rašoma, kad sukilimo vadę Sie- 
rakauskio • gimimo sukaktuvių 
proga reikėjo, kad Lietuvos re- 
žmas būtų pareiškęs nors ma
žiausią pagarbą mažomis iškil
mėmis ar kad ir padedant prie 
jų kapų kuklų vainiką, bet kur 
tau — nė mur-mur... Vietoj pa
garbą išteikštf 1863 metų su-

A. ČECHOVAS
Versta iš rusų kalbos Jono Valaičio
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DR. K. G. BALUKAS 
AKJURUA IR MOTKRŲ LIGOS 
GINEKOLGęiNĖ ULZURGUA 

So. Pulctki gd. (Crowford 
odfcal SriMlnp). Tol. LU 5-S444 

’tfoniuj pagal susitarimu, 
ei ao-*ailiepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ
{CHIRURGIJA , 

Telpf. 695-0433 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STR1ET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PĄŲL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Worichester Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1938 S. Hanbeim |W.r Westchester, H-* 
VALA^TJOS: S - 8 darbo dięnnmi^'ir'

ASBESTO MEDŽIAGA 
SUKELIANTI VĖŽĮ

Portorike sveikatos vicemini- 
nisteris dr. Jorge Firiboga sa
vo prane&ime New Yprke vyk
stančiai Mokslo Akademijos 
konfeerncijai pasakė, kad as
besto cementas ir kitokios me
džiagos, kurios? yra asbestas, 

, kai kuriems jauniems žmonėms 
per ilgesnį laiką (apie, 20 me
tų) iššaukia vėžį. Firiboga pra 
nešė, kad ta asbesto medžiaga, 
plačiai vartojama pigesnių na
mų statyboje, ir labai lengvos 
asbesto plytų, tinko ir kt. me
džiagos dulkės ilgai pasilieka

ore ir kvėpuojant patenka | 
plaučius. Tai problemai išsprę
sti išbandomi dažai irtinkos as 
‘besto medžiagai pastatuose už' 
kloti. Vaikams apsaugoti, .mo
kyklose visų pirmiausiai grieb
tasi priemonių asbestą turinčią 
medžiagą užtinkuoti

Kaip pigesnė ir lengvesnė 
transportuoti medžiaga asbes

tas iki šiol plačiai naudojamas 
progresuojančiuose Ąfrikoą kra 
štuose.

mai bgjąų priėmė įs-
Mątyjpą, kuriuo sumažinama 
pajmų mokestis. Illincjaus iž 
dąa tuo būdu neteks 19 mil 
doi. pajamų, bet atskiras mo
kesčių mokėtojas makesčių pa

leRgvjųinjo nelaimi jaus- P®-, 
vyzdžiui, keturių asmenų šei
mai, turinčiai 14.000 doi. ųic- 
tinių pajamų, pajamų mokestis 
į' metus tesumažės septyniais 

t doleriais.

Sumažino pajamų mokesčiu:

SPRINGFIELD, ILL. — llli- 
iio j aus 'statymu leidunfo ra-

. GEORGE
(JURGIS) 
JONIKAS

Daugeli įmetu buvo Jurgio Jo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strac) 
Valandos pagal aistra Tirpą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W; 71 St. TeL 737-51 #7

Tikrina akis Pritaiko a Irinins ir 
“contact lenses’”

Vai. agri gwatarimą. uždaryta tree

PALONIA (Paujine) BUDRIS

ęyy. 7058 S. Fairfield Ave.
Minė 19T8 m. birželio 30 d„ 7:21 

vaL ryto sulaukęs 57 metų am 
žiaus, Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: sesuo Stephana 
Simonėlis, jos 'yyra$ Peter, duktė 
rėčios ir sūnėnai — Jeanne Rus 
sell, Ronald Russell, Eddie Wil 
liams, Philip Simonėlis, Michae 
Simonėlis ir Carol Simonėlis be 
kiti giminės, draugai ir pažįsta 
mi.

’ INKŠTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83rd STREET 
Vai antrai. 1—4 popiet 
ketvirto. -*—T vai. vak.
Ofi*o triri..- 776-288C _ 

Rezidencijos telofu 448-5545

Pagal tėvus Catilius

Gyv. Mount Greenvyąod, Illinois
Mirė 1978 m. birželio 30 d., Little Corąpany of ALi r y sulaukusi 

senatvės, Gimusi Lietuvoje. ' ' ‘ — - *
Paliko nuliūdę: vienintelis sūnus Peter P. Jr,, marti Estelle ir 

pažįstami. Velionė buvo žmona mirusio Peter P. Sr.
Kūnas pašarvotas Beverly Ridge koplyčioje, 1O4Į5 S. Kedzie Avė.

Velionę aplankyti galima sekmadienį nuo antros valandos po pietų.
Pirmadienį liepos 3 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į St. Christinas parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. —

Visi .a. a. Paulinos Budrienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus ir giminės.

Del informacijos skambinti tek 779-4411.

Ruvęs komanderis Don Varno Amerikos Legiono Posto, pirminin- 
ka§ apskr. Vyčių, priklausė SLA 228 Vyrų Kuopai, Lietuvių Policinin
kų Assqc., Knights of Columbus Cardinal Mundelain ir buvo Precinct 
Captain Democrat 15th Ward.

šeštadienį, 4:00 vai p. p. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans ko
plyčioje, 6845 S. )¥estern Av(e.

Pirmadieni, liepos 3 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas iš koplyčios 
į šy. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. George Joniko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kyiečįami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveUdnįmą.

Nuliūdę lieka:

. _ - Sesuo, šyogerįs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai John Ęvans ir Sūnūs.
TeL 737-8600.

DR. VYT. TAURAS
GrpYTOJA? Įfc CHIRURGAS Į 

Sandra praktika, spec. MOTERĄ lipęs, j 
Qfi»s 2652 WEST 5yth Š1R2ET !

Tel. RR 8-M23
erisb VAL.: pirm., ant! ad.., trečiam

Sąis 2-4 yri- popiet - ir kitu laiku

Vai.
Suppor!

,Št» Čhicigt,. UI. 604291
T»Uf.: PRpsp^ct 6-5084

Introducing a new Standard rate 
that gives you...

1/4 (Į 1% more than any 
bank certificate

1/4 of 1% more than any 
current USTreasury Bill

PERKRAŲSTYMAl ' .

MOVING f
Leidimai, — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA
R. 8ERĖNAS

I TeL WA 5-8063 į

------------'lį

MOVING j
Apdraustas perkraustymas

' S iyairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS J
1 Tet. 374-1882 arba 876-5996 J;

THE S10.000

CERTIFICATE
SOPfflE BARČUS 
RAPU9 ŠfŲĄOS VALANDOS 

Visas pronrMMB iŠ WOPA, 

J490 kiL A M, 

Lietuviu kribc kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:^0 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniai^ nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vadėj*' Aldona Daukvs 

Totof,: HEnHock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, JLL 60629

— ■

Jtfe’re offering you a ąew 
Standard rate on a new Standard Federal 
Account—the S10.000 Money-Mąrięet 
Certificate. Its a short-term, high-yield account 
that offers you an £yen better investment 
potential than U.S.-Treasury Bills! In fact, 
you’ll realize of 1% higher interest—and
your interest will be ^coInpounded daily. That s 
more than ,a^y bauje certificate or curpent U.S. 
Treasury Bill pays!

Here’s how it works. Starting June 1 
deposit SlGjOOO, for six months*, in a 
Money-Market Certificate Account. Your 
account yyill earn the same interest rate as that 
weeks G-rnonih.U.S. Treasury Bill plus Mi of 
1% more! And, this cate is guaranteed for the 
full six months. (New certificate rates based

YekJ based on interest (compounded daly) 
accumulate^ for one year.
•A substantial interest penalty is required 
lor early withdrawal of certificate accounts.

8% Certificate Accounts “ 
minimum terms §1,000— 8 years

8.45% annual yieM 1

7^4% Certificate Accounts * 
minimum terms SI .000—6 years

š.17% annua! yield

7^% Certificate Accounts- 
minimum tenps.$1v000—4 years

7 J0% annual ycld J

Cerfifcate Accounts • 
minimum terms S1,000— 7)h. years

7.08%taTOfyit« '

Certificate Accounts* 
minimum terms SI.OQO—1 year

6.81% annual yield

5*i% Certificate Accounts* 
mmimuro terms $1,000— 3 months .

6.002% annual yieid

514% Passbook Savings 
interest paid to date of withdrawal

5.39% annual yield

8-year* 8% Certificate Accounts 
now available, too. Our newest ftxed-intervst 
account Jhat gives you the highest-rate of 
return on your initial deposit. Si .000 
minimum required—compounds your interest 
to 8.45% annually. Actually doubles your 
money in 8 years and 6Vi months—lhats 
real earning power! x

Didžiausiai kailiu
1 v1*nfc»U 
nl kriMMa 
CMcmo>

283^ 
(jstaigo*) 

677-8489 
(Wo)

f- Jei žinote asmenis, kurie 
gėlėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa« j 
vaites aunokamai. . - • w- ♦ r A 9

“laranteed for the
____  Jicate rates based 
on current weekly Tfcasury rates set each 
Monday.)

talk to a Standard Federal ‘ * 
Savings counselor today. Learn'* 
how you can make the most in /Š 
today’s money market.

Come under our wing.
We care what happens to you.

STANDARD FEDER Al.
J ' J *Avvt. r S4ie.ooo.ooa

S/n/lNGS
Home OHicS: 4192 Archer Avenue ChK^OO llhnors 60632 M 7-1140 

GarfteMRMee 0«tee: 6141 Archer Avenue iįi ArMtrtU Chčsgo Htox>sW638 767^200 
S7lb Stas’: 255S vt St-eC CMcape fflaettėCStt S83-10B3

UVVVVWWW/WVVVVVVVWVWWVVWVVWVWWwVwWVWWWWWWI

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

e e e
"Bet Dievas, kuri* yra turtingas gailestingumu, dėl begalinė* savo 

meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvom* miry nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jone 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

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

siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742 - 7

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
. TĘVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ą\e,, Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MOOffiNĮSKOS KOPiYCfOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

* ARI A 1:
Chicago* 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Aasociacijos

^AMGULANCl 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

11 IR NAKTL
' ' *

S TURIMI
/ KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
11 DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

30? So- IJTUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3491

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, flL Phone: OLympic 2-1963

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
4U9 So. UTUANICA AVE. TeL: YArie T-1I38-U3>

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICI)

2424 WEST 69th STREET RtyjbUe 7-U1I
2314 WEST 23rd PLACE VTijinia 7-4471
11428 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HHta, VL 174-4414

~ p. J. RIDIKAS

L 3354 So. HALSTED STREET Phooe: YArtta 74*11

I - MAUJIINOE, CHICAGO 8, ILL Satu7dayT j^a-34. *1978
4'-*^v| I



it- Veitienė Reda išrinktos į Su. 
|Bjstono lituanistinės mokyklos NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PAŽANGOS LIUDYTOJAS

į, A. Mažeika išrinktas Ame
rikos Lietuviu Tarybos Los An
geles skyriaus pirmininku, A. 
Skirius ir V. Bandžiiilis — vice- 

tpirni., Br. Dūda ir L Bužėnas 
|sekr., K. Prišmanias — ižd., S.

— Dėkui p. Ramanauskui iš 
Bridgeport^ apylinkės už gerus 
linkėjimus ir už $7 auką.

— Tadas Normantas, Glen-jKvečas — f i n. sek r. 
wood, Ill., pratęsdamas prenu-Į 
ineratą, savo gerus linkėjimus1 
atlydėjo -*5 auka- Dėkui.

♦— A. Mišelis iš Marquette 
Parko be raginimo pratęsė pre
numerata ir ta proga atsiuntė, ,, .. . T ,j.- 1 ‘i'l l • x ... •: Kariūnas Edvardas Lukas>.> auka. Dėkui. Taip pat dėkui!., ,, ,. ... ...*.. 1 . , .. .. . . . hs Monlrealio, sėkmingai baigėstos apylinkes tautiečiui, uzsisa-* . . ’ rr . *. . - * x. . i pirmuosius metus Karo moky-xiilsiam Naujienas vteneriems 1 , . , ... .... . Igloie. atlieka praktiką St. Jearfmetams ir atsiuntusiam $2 au-t, . ’ .... Vį kariuomenes bazeje. -Eugenijus 

P. Bunys baigė 'humanitarinius 
mokslus bakalauro laipsniu

— Dėkui J. Jankui, gyv. Mar-’Concordia universitete. Vida 
r quette Parke už gerus Iinkėji-JBurbaitė-G°rienė baigė chemi

nius ir už $7 auką. Taip pat dė- J? McGill universitete bakalau- 
kui Kaziui A. Kebliui už ank- ro laipsniu.
stybą prenumeratos pratęsimą? 
ir už 82 auka,. s- > Į

- -Į

— J. JLendraitis, So. Boston, 
Mass., atsiuntė $5 auką per mū-

ką, *bet pavardes prašiusiam 
neskelbti.

— Illinois valstijos loterijos 
Big Pay Days lošime birželio 29 
d. laimėjo 775, 10, 4 ir 4221. 
Goldstrike lošime laimėjo 06, 
27, 15 ir 1 i. j

Cicero; Ii. 60630. čekius rąšy- 
kite:Prof. S. Kairys and K. Bie
linis Memorial Committee.

• (pr.).’
A. A. Aleksandros Masiulytės; 

Valeišienės penkerių metų mir
ties sukakties progo Niles ko
plyčioje kun. Gaudis atnašaus 
šventas mišias šių metų liepos 
5 dieną, 8 valandą ryto. Arti
muosius ir pažįstamus prašome 
savo mintyse ir maldose prisi
minti mums visiems brangią 
motiną ir pavyzdingą lietuvę.

Duktė ir anūkė.
— Keramikos kursai, Terra 9 

Studio vardu, vądavaujami mo
kyt. Audronės šimaitytės, pra
sidės liepos 10 d. Dėl informa
cijos ir registracijos skambinti 
925-4949. Gera proga išbandyti 
meno gabumus. (Pr).
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka-

— Chicagos Midway ąerod- me $4 už sidabrinį dolerį. Per-

EAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS'

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prez'dentks _■ •• •

2212 W. Cermak Road Chicago, Bl' Virginia 7-7747

kuris buvo
U Ik* U, sujungė Didžiąją Lietuvą su Klaipėdos kraity ir uostu.v sis g»l 
iiaįulls buvo gražiai pastatytas, ką rodo čia pastatytas tiltas tias^Salą^i Murinis 2 butų, naujai atre

montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

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

72 ir Campbell 1’4 aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
S65.000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

RIMTAS, NAMŲ
PARDAVIMAS -'

sirašant, dr. žemgulio ir Pravie- nesiais aplankys įvairius Chica- 
niškių nuotrauka, taip pat kan- gos parkus Ttef žaidimų ajkšte- 
kinimo įrankių bei kitomis nuo- les. Visi žvėreliai yra iš Lincoln 
traukomis ir dokumentais. Lai-. Parko žvėryno, 
kraštyje įdėta Pasauliu Prieš-
komunistinės Lygos 11-tos’ ^onjromas ^Us atidarytas susisieki kame pašto ženklus ir pinigų 
ferencijos pareiškimas; taip pati _ Kievelandu, Detroitu, kolekcijas. P ATRIA, 4207 So.

Mineapoliu, Kansas City, St. Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.) 
Louis ir Pittsburgh Prieš paren Į _ Lietuvių Tauragės Klubo 
giamuosius darbus Midway ae* i pusmetinis narių susirinkimas 
rodromą aplankė miesto meras įvyks š. m. liepos 1 d., šeštadie- 
Micael Bilandic, lydimas čon- nį, 5:00 vai. p. p. šaulių namuo- 

susirin-

j — G. Urbono redaguojamas!
1 “Speak Up” politinio ir ekono-Į^aug kitos informacinės jne- mui su 
minia realizmo liepos numeris | džiagos ir straipsnių. Kainuoją 
jau nasiekė JAV skaitytojus. Joimetams $7.50, paskiras nr. 75

šu bendradarbį leis. Joną Tala- «» P“51^ “™’1 centai. Adresas: Speak Up, PO
v c * Ana amo kJahaltnn nravrnc Iv- t-*___ A’TTi oi i’ _ n> __ <cija apie Pabaltijo kraštus. Iš

samus straipsnis iliustruotas 
Molotovo-Ribbentropo sutarti- 

niškienė Olga, Kazlienė Terėsė'nii ir . grupine nuotrauka ją pa-

la Dėkui.
— Budreckienė Giedrė, Jau-

Importuoti kristalai, porceliaijiuiąi servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas-biznis)

PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

TeL 247-5081

Box 272 Station .“B”, Toronto, 
Ont., Canada, M5T 2W2.

— Dr. Vladas Šimaitis, žino
mos nekilnojamo turto pirkimo 
— pardavimo Įstaigos vedėjas, 
Išvyko porai savaičių atostogų.' 
JĮ pavaduoja Silvija Kntmplie- 
nė ir kiti tos Įstaigos bendra
darbiai.

— Rašyt. Jurgis Gliaudą iš 
Los Angeles apsigyveno West 
Covina, Cal. Ponia Ona Lazaus
kas iš Hammoiid, Ind., apsigy
veno Calumet City, III. <

:— Petras Mockaitis iš Bridge- 
porto apylinkės susirgo. Gydo
si Central Community ligoninė
je dr.' Vileišio priežiūroje; Jis 
yra 429 kambaryje. Draugai ir 
artimieji linki jam greitai pa
sveikti.

greso atstovų — Dan Roston- 
kowski, John Fary, Martin Rus 
so ir Morgan Murphy. Pradeda
mi atnaujinimo darbai.

— Liet. Pastininkų Sąjungos gegužinė - piknikas įvyks liepos 
30 metų sukakties sobūvis-gegu- 4 d. Vyčių sodelyje, 2455 W. 47 
žinė įvyks liepos 9 d. Vyčių sa-'st. Pradžia 12 vai.’ dieną.. Įėji- 
lėje ir sodelyje, 2455 W. 47 St. >mas 1 doL suaugusiems'bet už 
Bus trumpa programa, gros Ra- . tai bus veltui loterijos bilietas, 
monio orkestras. Veiks baras ir Bus įdomu ir linksma. Nesigai- 
virtuvė, bus gausus dovanų pa- iėsite atėję.. Visi lietuviai kvie- 
skirstymas. Visi maloniai kvie-Įčiami> Piknikas Įvyks bet ko
piami dalyvauti. Įėjimo auka.kiam orui esant. (Pr.‘

se 2417 W. 43rd St. Po 
kimo bus vaišės.

Klubo Valdyba (Pr).
Ind. Apskr. Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdraudė — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St^ Chlcape 
TeL 767-0600.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi t visus akai" 
jus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau- 
pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį,

taip pat pavergtos Lietuvos ir jos, amonių gerovei, bendromis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rėk 
kalų renesanso. ' ' :

z VIS PLEPANTIS SĄJŪDŽIUI

Skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla- 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojam.

Mykolas Karaitis, sav.- Grand Shorės motelio ir Rezidentinio viešbučio, 
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 privafiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

JIūsu bendradarbė ir savaitinės skilties " Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė" it Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir* daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ' / / - L;' ; .

Visas Ir visus kviečiame į didžiąją talką.
įi •' : ? ■ ■- ■' - ■ • ■■ ''- s--' '

< Preaumentof pratęsimo, užsakymų, bei galimu rtaitytoju relkalama 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis itkarpomli.

Naujienos
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 6O4M \

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
makodamas susirašinėjimo išlaidai. Priede_______ doL

Pavardė Ir vardas ----------------------------- ----------------------------—------------—

Adrew

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną mvu —. 
m naujas skaitytojas. Priede .------------doL

turis

Adresas

Bponaariaus pavardė, vardas ir vietovė

Pavardė ir vardai ■ '— --------------------------- —---------------------- --

Adremt — , ■ . . —---------- - ---------------------——

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suripa. 
Hnlmui nemokamai oe joknj JripareigojtaML

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

Adrem

Pavardė ir vardas

Adresas

f - 
pavardė ir vardai

— Chicagos Paritų Distriktas 
suorganizavo Keliaujanti žvėry
ną ir liepos bei rugpiūčia mė-

J. Butkaus dvi naujos knygos:
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”—

, vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL
Kuiną $850 . '■

“KONNERSREUTHO TERESE”
' (HEUMANNAITĖ),

didelėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam ■ tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $13^0, užsakant is: ’.

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901, USA.

$1, Pradžia 12 vai. vidudienį.
S . '

Paminklai prof. Kairiui ir
K. Bieliniui. Dr. Jonas Valai- ______
tis prof. S. Kairio ir K.- Bieii-jjng of production machinery 

mio paminklų. komitetų vardu Į Co. benefits. N. W. location, 
kviečia lietuvišką visuomenę 889-3400
savo auka prisidėti prie pamin- '
Jdų pastatymo.. Aukas siųskite j , JANITOR
Vajaus komiteto ^-pirm. Juozui, Apt. complex in W. suburb 
£>korubskui, lfj?4 S. 50tn Ave.,.needs experienced person ___________  „ . .. _

care for bldgs. Must have know-|^isParj^^^
-- ■ ■ i ledge of plumbing, carpentry,‘rezidenciniais pastatais. Prieinamai

H-AC electr.,. janitorial work ž?n?a.Padavimo tiesiog is sa- 

and nave own hand tools. Only dison, Wis. šeštaidieniais ir sekm. 
experienced need apply. 
1/ : ~ ' 449-8789

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

Machine maintenance and rebuild- 
„ _ J. Many

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

to

ŽEMĖS INVESTAVIMO GALIMYBĖ

8 akrai apartmentinės žemės tik 
2 blokai nuo Westfield miestelio 
centro netoli nuo žinomos Harris 
villa vasarvietės Ypatingai gera ir 
reta investavimo galimybė: išplanuo-

vininko. Teirautis (608) 255-8917, Ma-

(608) 584-5458 Westfielde.

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
Š3 8,300. -

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

quette Parke.' x ’ į

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės.^Daugz.gerų 
priestatų, švarus oras, aplinka ir ną- 
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. . ■

REAL ESTATE

2625 West 71st Street -
TeL 737-7200 arba 737-8534 j

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Ramentas. , » |

J ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago® mlMto laldhną, 
Dirbu Ir ufanlosžluoso fa- 
ra n t uotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS
• 4358 So. Washtenaw Ava. 

Tai. 927-3559

REPAIRS ON HOMES & FLATS; 
AND APT. BLDGS.

ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES • 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER
IOR & EXTERIOR WORK. ,

FREE ESTIMATES t ‘ 
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME v ; , 
878-5682 or 769-0514 ’

Naujienoms reikalingas '' ■
LINOTIPININKĄ S' -

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

| PRINTING OPPORTUNITY
To work in Christian literature 
as a pressman on a 2 color 

jMiehle 2nd shift; Contact Mr. 
“ Pilcher daily 345-5530 or after 

' 6 P.M. at 495-2784. ’
“ LITHOCOLOR PRESS, INC. 

9825 W. Roosevelt Rd.
Westchester.

PARDUODAMAS 2 butų 6 kamba- 
j rių namas su centriniu šildymu, 2 

mašinų garažu ant didelio sklypo už 
$10,000. Teirautis Mrs. O. Giedrai
tiene, 13 Charles St., Hot Springs, 
AR 71901.

82-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAĮ 
Tikta! $9S puomčiul •ufomobnl* 

Llebillfy apdraudimas pan*tn<n»H» 
Krriptia -j

4M5 Sa. ASHLAND AVI. ’ ; 
52X775

- BODY SHOP MEN'

HA 1-6100

Prep Mechanics & Lot Men. 
- Contact HOWARD LEAVITT

GRAND SPAULDING DODGE
- 3300 W. Grand Ave.

227-3300

Naujai statomas 14 vienetu namas 
.Chicago Ridge. Galima keisti i turi
mą nudsavybe. 3 miegamu ir 2 vo
nių butas savininkui. Mitchell's Real
ty. 599-8822.

8 vienetu namas baigiamas statyti 
Oak Lawn centre. 4 vienetai po. 2 
miegamus ir 4 masinu garažas. Tvir
tas mūras, geras susisiekimas. Mi
tchell’s Realty, 599-8822.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGRNYMS j 

Pardarimu Ir Triiymai i 
M4« WIST 6W1 STRUT — į 
TrtrtJ RipuMIc 7-1941 > j

HELP WANTED — fAALE 
.Darbininkų ReikiaBRICKLAYER

MARDA NOREIEENl 
tWS Wert CMh SC, Chicago, in -M62f • TeL Wa S-27K7 

DMvUs MalrlnkhMa earas rOU«s Ivalrly 
* MAISTAS Ii SUROFOS SAMOEL1Ų,

MAINTENANCE MAN

• For production equipment and build
ing maintenance. Must have own 
tools. Call Bob Traxler at:

326-2900
SERVICE OFFSET CORP.

2500 So. Dearborn St.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

PUNCH PRESS 
OPERATORS

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

Notary Public 
INCOME TAX SĖRVIC1 

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

šymai ir kitokį blankai.^^_

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arcbar Av 
cĖteago, III. 60632. Tai. Y A 7-5980

- • --- ------------------

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUITTB GIFT PARCEL* fRRVICR

*1 W. *** CWcefe, IIL M629. — T< WA S-27tr

We have openings for 1st shift 
for operators, with 3 years exp. 

-No set-up. Excellent benefits, 
quiet neighborhood.

BELL ELECTRIC 
778-6111

Equal Opportunity Employer M/F

HELP WANTED — MALE-FEAAALE 
R«ikia Darbininkų Ir Darbininkių

2

PRINTING

OFFSET STRIPPER 
color. Experienced only.

Good benefit".
ASK FOR NICK

666-7400

BEST THINGS IN LIFE

Days. ’ <tell Frank Z*po1l«
UOSVi W.VStt! St.

GA 4-U54

btate Farm life Insurance

B “LIETUVOS AIDAI”
-i. KAZJ BRA2DZI0NYTE,^1 PROGRAMOS VEDtJA
J/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

’ WLNR 106J FM Sat. at 8:00-40:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

LUNCH COOK English speaking to 
; prepare and serve lunch to 18 office 

employees. Modem equipped kitchen 
with automatic dishwasher. Hours 9 
A.M. to 3 P-M. Reliable steady 5 day 
week. Good pay & insurance benefits.

I Phon# 632-4431
’ Ask For Miss MARTIN

| Z";

MAINTENANCE MECHANIC

Mechanic for wholesale bakery with 
electrical experience required. Must 
speak English. For apointment call 
Dave Granger 261-6000.

NATIONAL BAKING CO.
An equal opportunity Employer M/F

——

NEW RESTAURANT
E has immed. openings for salad pre- 
| parers. Line cooks day & night, pre- 
■ paration cooks night, & dishwashers.

Apply 94th Aero Squadron 1940 S. 
t Milwaukee, Wheeling.

BRAKE AND ALIGNMENT 
MECHANICS

We pay hourly rate plus bonus based 
on production. Must have own hand 
tools and experience. For informa
tion call Mr. Mears, or Mr. Jackson 
at:

449.6679, 449 0245, 786-2096 
or 786-2097.

11JETUVLS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Like)

Dalo II U’rtte ft U vMaut, 
O«rb«f farcntuetM.

Skambinti YA 7-9107
1 STASYS ŠAKINIS

f „ HMjiiHČi, CWCA3O ~a, ill Saturday,




