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AMERIKOS KONGRESAS MINĖJO 
s BIRŽELIO TRĖMIMUS

SENATORIUS PERCY REIKALAVO LIETUVAI, 
i LATVIJAI IR ESTIJAI LAISVĖS

Sen. Charles - H. Percy - (R., 
III.) pasakė, kalbą Amerikos 
Kongrese, minint baisiuosius 
birželių, trėmimus ir žudynes. 
Ji yra atspausdinta Congressio
nal Record Nr. 82 birželio 20:

“Mr. President! 1940 m. bir
želio 15 d. Sovietų kariuomenė 
okupavo Baltijos valstybės. Po 
metų didelis skaičius Baltijos 
krašto žmonių buvo ištremti į 
Sibirą.

Minint šias tragiškas sukak
tis, aš tikiuosiu, jog mes būtu
me tvirti savo individualiuose 
nusistatymuose siekti, kad So
vietų Sąjunga leistų emigruoti 
Baliui Gajauskui,. Viktorui Pet
kui ir Marijai Jiirgutienęi. Jei 
Lietuva šiandien būtų laisva, 
tai jiems nereikėtų emigruoti. 
Bet jie nusprendė išvažiuoti ir 
jie turi teisę pagal Helsinkio su- 
Sitarimųs. ^B^žęlių 8 d, aš ,ipa< 

- -siunčiau pręz. Carteriui laišką 
padaryti dėl jų intervenciją, kai 
susitiks Vienoje su gen. sekre
torium Brežnevu.

Tų minėjimų proga mes turė
tume vėl įsipareigoti Lietuvos* 
Latvijos ir Estijos reikalams, 
taip pat kitoms tautoms, ku
riom? yra paneigta ' laisvės, pa
laima. Laisvieji žmpnės^rime 
atsakomybės jausmą siekti lais
vės tiems, kurie jos neteko.'’

Daržoves vežamos 
į Chicago

CHICAGO, Ill. — Kaliforni
jos, Lquisianos ir Texas valstijų 
daržovės sunkvežimiais .vežamos 
į Chicago.- Visoje eilėje valsty
bių jau prinoko pomidorai, 
agurkai, dynės ir kitokios dar
žovės, kurios didmiesčiuose lau
kiamos.

Streikuojantys sunkvežimių 
vairuotojai jau pradeda suprasti 
susidariusią keblią padėtį ir ne
trukdys pervežimui, nes nepri- 
statant produktų į supermarke
tus farmeriai praranda visą sa
vo derlių.

Kiek pasaulyje 
surūko papirosu

Nepaisant daktarų perspėji
mų žodžiu ir raštu, kad “rūkyti 
nesveika”, cigarečių ir papirosų 
gamyba visame pasaulyje pra
eitais 1978. .metais pasiekė re
kordinį 4,127 bilijonų (milijar
dų) skaičių.

Daugiausia praeitais metais 
cigarečių ir papirosų pagamino: 
Kinija 725 bilijonus, Jungtinės 
Valstybės 655 bilijonus, Sovietų 
Sąjunga 380 bil., Japonija 297 
bil., Vak. Vokietija 137 bil., Bra
zilija 127 bil., Lenkija 89 bil., 
Prancūzija 80, Bulgarija 78 bi- 

, lijonus. Prekyba tomis “karsto 
r .

vinimis”, lyginant su metais 
anksčiau (1977), padaugėjo 9% 
arba 265 bilijonais vienetų. Dau
giausia cigarečių eksportuoja 
Jungtinės Valstybės — 66 bilijo- 
nus ir Bulgarija'— 63 bilijonus.

Riaušės dėl gazolino
LEVITTOWN, Pa. — Savaitė 

prasidėjo ramiau, kai motorams 
degalų padaugėjo, bet daugelyje 
vietų rytuose prie gazolino sto
čių dar eilės laukiančių auto
mobilių stovėjo ir pesimistiškai 
įkalbinėjo, kad blogiausia dar 
pareina'.

Levittowne, po neramaus sa
vaitgalio, pirmadienį ‘ paskelbtas 
“bėdos stovis” ir uždrausta gru
puotis daugiau kaip iki penkių 
žmonių, o valstijos policijai 
pavesta pakeisti vietos valdi
ninkus.

— Aukščiausias teismas pri
pažino dideles teises įtaria
miems žmonėms. Įtariamas gali 
būti nekaltas. Jis turi teisę 
gintis.

— Kiniečiai, ilgus metus gy
venę farmose, dabar pradėjo 
pardavinėti žemę, nes neapsi
moka farmeriauti. Be to, valdžia 
atima geresnes farmas.

t

Vilkai Sov. Sąjungoje
MASKVA. — Rusu dienraštis 

“Sovietskaja Rosija” skelbia, 
kad per paskutinį dešimtmetį 
Sovietų Sąjungoje vilkų padau
gėjo dvigubai ir vilkai darosi 
tikra rykštė žmonėms. Spėjama, 
kad šiuo metu Sovietijoje jau 
yra virš 70,000, kurie per metus 
nuostolių padaro iki $15 milijo
nų. Preitais metai vilkų nušau
ta apie 22,000.

Birželio 27: Ema, Vladislovas, 
Norgaila, Nendrė, Gediminas.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:25.
-'Oras vėsesnis, lis. Sen. Charles H. Percy

Vito Shukis, žinomas namų statybos kontraktorius (kai 
rėje), Lietuvių Prekybos Rūmų Stipendijų komisijos pirminin
kas, įteikia lietuviams studentams stipendijas LPR tradicinia
me bankete. Stipendijas priima: Viktoras Ą. Kedaitis, Dalia A. 
Gvildytė, Vanda B. Kūrai iė ir Jonas A. Stakėnas.

Dvi dienas tęsėsi 
rausės

GREAT LAKES Naval Train-
1 ing Center. North Chicago. —

PREZIDENTAS KALBĖJOSI SU OHIRA, 
PRAMONĖS VALSTYBĖMIS

SOMOZA EIS PARTIZANAUTI, BET
TĘS KOVA PRIEŠ ĮSIBROVĖLIUS

i- C i-

ANTRADIENĮ LABAI SMARKIAI APŠAUDĖ
DU MANAGUOS PRIEMIESČIUS

Pirmad eni ir vėl prasidėjo riau
šės tarp vietos marinų ir poli- 
c’jos. R:aušės prasidėjo dėl pa
prastu muštynių tarp jūreivių 
ir civTų.

Sekmadienį grupė jūreivių 
nuvyko i gietimame miestelyje 
buvus:as vestuves. Atvykę jū
reiviai išgėrė, pašoko ir prasidė
jo g*nčas. išsivvstęs į riaušes. 

I Nukentėjo keli jūreiviai ir civi
liai. Teko šauktis policijos pa
galbos.

Pirmadienį į peštynių vietą 
atvvko didesnis būrys policijos, 
kurią puolė žymiai didesnis ir 
geriau organizuotas marinų bū
rys, Ligoninėn išvežta 13 žmo
nių. keli gana sunkiai apdau
žyti. Jūreiviai policiją apšaudė 
akmenimis ir pagaliais.- Kelis 
policininkus taip pat teko nu
vežti į ligoninę. Prokuratūra ty
rinėja riaušių priežastį ir nori 
nustatyti pradininkus.

ARABAI NORI KELTI NAFTOS KAINAS, 
BET NEPAJĖGIA SUSITARTI

MANAGUA, Nikaragva. — 
Pirmadienio popietę Nikarag
vos ’ prezidentas Anastasio So- 
moza buvo pareiškęs, kad jis 
sutinka tartis’su opozicijos’va- 
dais apie jo išvykimą, bet ;ąnt- 
padienio rytą pareiškė, kad jis 
pakeitė savo nuomonę ir visai 
nesirengia šų nieku tartis ir iš
važiuoti. Jis" nutarė kovoti prieš 
įsibrovėlius į Managua ir kitas 
pietų Nikaragvos sritis.

— Jeigu* bus reikalo, tai pats 
eisiu partizanauti, bet vesiu ko-
vą, kol visi įsibrovėliai, bus iš
varyti Jš Nikaragvos teritorijos, 
— pareiškė prežr Somoza.

Baigus prezidentui kalbėti per 
radiją, kelios Nikaragvos avia
cijos eskadrilės puolė du prie-' 
miesčius, kuriuose buvo susi
grupavę partizanai. Lakūnams 
pavyko išgriauti kelis įsibrovu
sių partizanų centrus ir sukelti 
gaisrų, bet minėtų priemiesčių 
nacionalinė gvardija neišlais
vino.

GVARDIJA PASIRYŽUSI 
TĘSTI KOVĄ

Nacionalinė Nikaragvos gvar
dija manė, kad galės lengvai iš
valyti abu priemiesčius, bet jai 
nepavyko. Aviacija, be abejo, 
padarė nuostolių priemiesčių 
partizanams. Gvardijos kariai 
buvo sutikti kulkosvaidžiais,; o 
arčiau priartėjusiems’buvo mes
tos kelios rankinės granatos. 
Gvardijos dalinys bandė išmušti 
priešą iš Masajos, bet ir ten jie 
buvo atmušti. Iš visko matyti, 
kad Į Managua įsiveržė didokas 
būrys partizanų, mokančių la
bai gerai pasipriešinti gvar
dijai.

Gvardijos vadovybė yra įsiti
kinusi, kad į sostinę įsiveržė
gerai patyrę kariai. Nikaragvos 
kariai tokioms kovoms nebe
tinka. Keli smarkesni šūviai
juos išmuša iš lygsvaros, todėl 
jie visus mūšius pralaimėdavo. 
Tuo tarpu dabartiniai, įsiveržu- 
sieji ’š Kosta Rikes, moka slėp
tis nuo aviacijos bombų ir kul
kosvaidžių. Prezidentas pareiš
kė. kad nacionalinė gvardija, jo-
sios vadai ir jis. pats pasiryžęs-
kovoti prieš įsibrovėlius.

AMĖRIKOS ATSTOVAI 
SVARSTO KLAUSIMĄ

-.<■ WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos. - valstybių - atstovai manė, 
kad prezidentas Somoza savu 

1 noru pasitrauks iš- prezidentū
ros’ ir padės baigti konfliktą. 
Pasirodo, kad prezidentas, pasi

baręs su įvairiais ginklų rūšių 
'vadais, nutarė tęsti kovą ir ginti 
legalią vyriausybę. Gvardijos

■ kariai pasiryžę išlaisvinti Ma
nagua. Jeigu nepavyktų sostinės 
išlaisvinti, tai visi trauktųsi į
kalnus ir testu kova.

VALSTYBĖMS KELIA 
NAUJU PROBLEMŲ

Nikaragvos prezidento nuta
rimas tęsti kovą kelia naujų 
problemų, nes teks svarstyti 
naujas priemones pilietiniam 
karui baigti. Somoza nurodo, 
kad Nikaragvoje laimėtų ne 
sandinistai, kaip jie pradžioje 
skelbė, be įsigalėtų diktatoriaus 
Castro šalininkai. Omar Torri- 
jos ir Fidel Castro įsigalės Pietų 
Amerikoje. Somoza kovos, ban
dys pastoti jiems kelią.

> Bandė nužudyti 
generolą Haig

BRIUSELIS. Belgija. — Va
kar buvo paskelbta, kad vienas 
automobilis trenkė į generolo 
Alexander Haig mašiną, bet vy
riausiam šiaurės Atlanto Sąjun
gos karo vadui pavyko išvengti 
sužalojimo. Antradienį paaiš
kėjo, kad ne jo apsaugos auto
mobilis trenkė į generolo maši
ną, bet jam važiuojant keliu 
sprogo kelyje galinga bomba.

Gen. Haig sprogimo metu bu
vo sutrenktas, bet jis išliko gy
vas ir sveikas.

Ku Klux Klanas grasina: 
būsianti karšta vasara
CHICAGO. — Ku Klux Klan 

pranašauja ilgą karštą vasarą. 
Krikščionių organizacija pieti
nėse valstijose (SCLC) spėja, 
kad tas perspėjimas yra tik 
pradžia.

Abidvi pusės

Ganęjsteriy konferencija
Sužinota ir patikrinta, kad 

praeitą penktadienį Chicagoje 
ivvko Chicago ir T” ..oas krimi- 
L v o
nalo sindikate uSur.ių konfe
rencija, kmiu tarpe buvo t^L-’o 
Chicagos sindikato .igždės 
kaip Joseph Aiup; ir Jack 
Cerone. Bet įdomiausia, kad mi
tingas įvyko Chicagos šiaurinės 
dalies patruliu pareigūno An
thony Nick Civella namuose.

Automobilis suėda 25% 
žmogaus pajamų

DETROITAS. — Hertz kor
poracijos studija parodė, kad 
turėti nuosava automobili ar 
sunkvež mį nuo 1978 metų pir
mą kartą istorijoje suėda visoje 
Amerikoje daugiau kaip ketvir
tadalį asmens pajamų.

JAV-bėse išlaidos automobi
liams ir komerciniam vežimams 
dabar siekia $442.6 bilijono. Tai 
yra rekordinis išlaidų pakilimas, 
17.7 nuoš. didesnis, negu buvo 
1977 metais.

— Prez. Carteris susitarė su 
japonais teikti daugiau pagalbos 
iš Vietnamo pabėgusiems trem
tiniams.

— Daugelis juodaodžių, ap
gauti savo vadų, daugiau pasi
tiki baltaodžiais negu juodžiais.

— Buvęs Statevillė kalėjimo 
viršininkas atleistas iš pareigų.

nę dalį apims kovos dėl civili-. 
nių teisių, panašiai kaip buvo' 
1960-aisiais metais.

Abidvi organizacijos surengė 
eisenas Decatur, Ala., ir Little
Rock. Ark. Ramybę pasisekė iš
laikyti tik skaitlingos polici
jos dėka.

TOKIJO. Japonija. — Prezi
dentas Carteris antradieni gana 1 
ilgai tarėsi su Japonijos prem
jeru Ohira ir artimiausiais jo ' 
Azijos patarėjais. Atrodo, kad 
prezidentui labiausiai rūpėjo 
aptarti bendrą Amerikos ir Ja
ponijos Azijos politiką. Bet pats I 
svarbiausias Tokijo pasitarimas 1 
buvo ekonominis. Didžiausias 
dėmesys kreipiamas pasaulio 
energijos klausimui.

Pramonės valstybėms reika
linga nafta ir degalai. Amerikos, 
Japonijos, Vokietijos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos atstovai 
nori paskirstyti naftos ir degalų 
kvotas, kad kiekviena valstvbė 
gautų jos pramonei reikalingos 
naftos ir degalų. Vakarų Vokie
tija skundėsi, kad JAV superka 
didžiausią naftos kiekį, reika
lingą jų pramonei stiprinti, tuo 
tarpu kitos valstybės priverstos 
mokėti brangiau ir gauna ma
žiau’- : -K "

Kancleris Schmidt, beviešėda- 
j mas >Washingtone, išdėstė lais- 
Ivojo pasaulio turimas naftos 
atsargas, kiekvienai valstybei 
reikalingą kiekį ir galimybes 
jj gauti. Kancleris nurodė, kad 

. Amerika sudegina labai daug 
degalų pasivažinėjimams. Jis 
patarė paruošti teisingesnį ir 
naudingesnį planą. Atrodo, kad 
prezidentas Carteris sutiko su

Pradeda rūpintis 
ateinančia žiema

WASHINGTON. — Vyriausy
bė griebsis drastiškų priemonių 
— įskaitant suvaržymus gazoli
no ir dizelio kurui — jei pasi
rodys reikalas garantuoti reika-

j lingą kieki namams apšildyti 
j alyvos ateinančią žiemą. Ener
gijos sekretoriaus pavaduotojas 
pareiškė Kongresui pirmadienį. 
“Mes neleisime namams užšalti 

[Naujojoj ’Anglijoj”, pasakė O’ 
Leary. Energijos planuo'.ojri vis 
dar tiki, kad naftos kompanijos 
dar turi ‘ laiko papildyti savo 
alyvos atsargas iki žiemai par
einant. bet sekr. pavaduotojas 
pripažino, kad šiuo metu padė
tis yra niūri, dėl to vyriausybė 
yra pasiryžusi panaudoti visus 
žingsnius nam^savininkams ap
ginti. Jis praneššk^kad birželio 
15 dieną namams šRSy'ti alyvos 
buvo paruošta 128.5. milijono 
statiniu, o tai vra beveik 24 mi- 
lijonais statinių mažiau, negu 
kad administracija jaučia esant 
reikalinga iki spalio 1 d.

— Sukilėliai pareiškė, kad su 
Somoza jie nenori jokių kalbų. 
Jis privalo pasitraukti iš prezi
dentūros; :

pagrindinėmis kanclerio minti
mis. Antradienio popietę prezi
dentas išdėstė suvažiavusiems 
pramonės valstybių atstovams 
apie priemones naftos ir dega
lų reikalams tvarkyti. Manoma, 
kad konferencijos pabaigoje bus 
paskelbti kelį pagrindiniai dės
niai visam laisvajam pasauliui.

VIENA. Austrija. — Arabų 
naftos valstybių atstovai, pasi
tarę Paryžiuje ir Vienoje, negali 
susitarti dėl naftos ir degalų 
kainų. Vienos valstybės yra pa- 
siryžusios truputi pakelti naftos 
kainas, nes infliacija keičia ir 
produktu kainas. Arabai nori 
pakelti naftos kainas, bet nenori 
mokėti daugiau už Vakarų ir 
laisvojo pasaulio gaminamas 
mašinas.

Libija ir Saudi Arabija yra 
linkusios palikti dabatrines naf
tos kainas. Jeigu pakeltų, tai la
bai mažai. Tuo tarpu Iranas, 
keli Persijos Įlankos šeichai yra 
pasiryžę kelti kainas, kol Ame
rikos doleris bus nuvertintas. 
Keli šeichai sąmoningai savo 
santaupas investuoja į Kanados 
dolerius, kad Amerikos doleris 
būtų nuvertintas. Bet Persijos 
įlankos arabai apsiriko. Kanados 
rinkimai atnešė kitą vyriausy-

— Arabai labai nusiminė, kad 
Kanadosdoleris ntriCJito v:sū 
penktadaliu, jiems nieko nen^a- 
nešdamas. Jiems atrodo, kad 
kanadieč ai juos apgavo.

infliacija bus apstabdyta. tai 
arabai yra linkę nekelti naftos 
kainų, bet jeigu kainos bus 
gerokai pakeltos, tai ir naftos 
kainos bus pakeltos. Atidarius 
Meksikos naftos versmes ir nu
stačius Pietų Amerikos naftos 
gamybą, arabai galėtu nuken
tėti. Jie turėtų naftos versmes, 
bet nafta be pramonės yra be
vertė. Arabai taip pat nenori 
būti palikti vien sovietų rinkai. 
Rusai niekad brangių kainų ne
mokėjo ir nesirengia jų mokėti 
šį kartą. Rusai tikisi pasinau
doti pigia nafta ir pigiais dega
lais. Jeigu rusams pavyktų Sau
di Arabiją nuvesti tais pačiais 
keliais, kuriais nuėjo Iranas, tai 
didžiaus n. r ;r degalų šalti
niai r-‘nkiv j :..oU rankas.

j.o tarpu tokia galimybė 
yra tik spėliojimas. Be prezi
dento C irterio pareiškimo ir 
pramones valstybių vieningo 
nutarimo, naftos klausimas gali 
pakibti ore.

bę. kuri atleido didoką skaičių 
darbininkų ir be plano pradėjusi 
daryti ūkio pakaitas, staigiai nu-

Visi žino, kad arabams, be 
mašinų, reikalinga ir duona. 
Niekas arabams javų neparduos

KKK vadas Bill Wilkinson mušė Kanados dolerio vertę 
prižadėjo savo “riteriams”, kad visu 20 nuošimčių. Kanados do
bus nugalėti “murinai”, kurie J leris vertas tik 80 amerikietiš- 
dabar stengiasi maišytis su bal- j kų centų.
tais, komunistais ir liberalais. ' Suvažiavusieji naftos magna-

Šį kartą išlošime. Jeigu bus tai laukia Tokijos delegacijos 
reikalas, pašvęsim savo kraujo nutarimų. Jeigu pramonės pro-

įsitikinusios, paskutinį lašą, kad išgelbėtume duktu kainos bus keliamos, tai

ir neduos, kaip tai daro ameri
kiečiai. Egiptas žino, ką ameri
kiečių pagalba reiškia. Sir':o3 
prezidentas pareiškė. kaJ t' pa
galba gali būti labiau reik i r.- 
ga. negu dideli au'ąmobi'iii. 
Naftos magnatai laukia prezi-
dento pareiškimo, kad galėtų

kad trampu laiku krašto pieti- < Ameriką, pasakojo Wilkinson. arabai mažai telaimės. Jeigu nutarti, kelti karnas ar nekelti.



0DERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėme HULAS NBRIMAVIfilUS

DIETA, KURI PADĖS
Mieli skaitytojai.
Pasižiūrėję į šio straipsnelio 

antraštę, t.’kriaurai piktai pa- 
g Ivoiote: koks avinas išgalvojo 
dar v.eną dietą svoriui numesti? 
1 y g tai jų jau neužtektų po 
veną kiekvienam plačiam ir 
s’auram Amerikos gyventojui! 
Ir lyg bent viena iš tų dietų 
būtų nors uodui tūkstantinę dalį 
svaro numesti padėjusi!

Deja, aš nesu avinas. Pabrė
žiu. kad ši dieta garantuotai 
numes Jums svorį. Pati esu įro
dymas, nes prisilaikydama šios 
dietos pagaliau galiu vadintis 
savo tikruoju vardu — Mažoji. 
Tad neabejodami skaitykite 
toliau. -s.':

'PIRMADIENIS
Pusryčiąį:; silpna arbata.
Priešpiečiai: . Vienas bulj ono 

kubukąs, ištirpintas ketvirtyje 
puoduko . atskiesto vandens.

Pietūs:, viena karvelio kulšis 
ir trys uncijos slyvų sunkos — 
bet. tiktai gerklei išskalauti.

'■ 'ANTRADIENIS
Pusryčiai: nuo sudegusios 

duonos riekutės' nugramdyti tru
piniai... į-.;- ■ .

Priešpiečiai: viena baronkos 
skylė bę cukraus ir viena stik
linė išdžiovinto yaridens.

. Pietūs: du pagruzdinti kuku- 
rūzj grūdai.

•i TREČIADIENIS '
Pusryčiai:' supiaustyfds ir iš

virtos staltiesės'dėmės.7'
Priešpiečiai: pusė tuzino aguo

nų sėklų!
Pietūsi'bičių-šonkauliai ir uo

dų kultniukai, patroškinti acte.
KETVIRTADIENIS ' *

SEKMADIENIS
Pusryčiai: marinuotas 

tingalos liežuvėlis.
Priešpiečiai: buožgalvio šon

kauliai, pagardinti su šokoladi
nio saldainio tuščio popieriuko 
kvapu.

Pietūs: paprikos ir vieno do
bilo

lakš-

lapelio salotos.
— Mažoji

UŽDAVINYS
MATEMATIKAMS

Lietuvių spauda paskelbė The 
Peoples Almanac 2 nr. surinktus 
duomenis, kad JAV-se yra 1,* 
J50,000 lietuvių. Visi laikraščiai 
pabrėžia, kad tame straipsnyje 
visos žinios apie lietuvius yra 
obj ekty vios.

LB (F) tarybos rinkimuose 
dalyvavo 8,360 balsuotojų.

Kausimas: Koks lietuvių nuo
šimtis balsavo rinkimuose?

Literastas

DIALOGAS ROJUJE
Vieną kartą Ieva kreipėsi į 

Adomą ir sakė:
— Kodėl tu šiandien toks rūs

tus ir mažai kalbi? Ar tik tu 
neįsimylėjai į kitą moterį?

— Ką, ar pakvaišai? — suri
ko pirmasis žmogus. — Juk tu j 
esi vienintelė moteriškė rojuje!

— Vienintelė? Palauk, aš su
skaitysiu tavo šonkaulius ir ta- į 
da patirsiu ar tu tiesą sakai, ar i 
•neluoji... *

i

Pionierių giesmė
Vienas Kanados lietuvis gavo 

iš okup. Lietuvos eilėraštį, kurį 
turi išmokti vaikai mokyklose, 
žinoma, ir deklamuoti pionierių 
stovyklose. T&tininkų ir ben
dradarbiautojo bei ryšininkų su 
“Rodinos" draugija džiaugsmui 
jį perspausdiname:

Mylėki partiją, vaikuti.
Kaip savo motiną myli.
Tave lyg pumpurą gležnutį 
Išsaugos Lenino šalis. i

Išdavė paslaptį

Susirgo vyras ir sako savo 
žmonai:

— Kai aš numirsiu, tu ište
kėk: nebus taip nuobodu. Visus 
mano’ drabužius — dvi naujas 
eilutes ir kitus atiduok savo'bū 
simam vyrui, žmona apsiverkė 
ir sako:

—- Aš negaliu to padaryti.. ’
— Kolei? — paklausė'Vyras.’
— Todėl, kad tavo išmiera 

40, o jo — 42.

MODERNUS SAPNININKAS-

Tave nuo priešo ji apgynė 
Ranka galinga ir tvirta. 
Visa tėvynė lenininė -i— 
Jos darbo rankų sukuria.

Ir tu gali kuo nori būti 
Tik didžio Lenino šaly.

- Mylėki-partiją, vaikuti, 
Kaip savo motiną myli.

J?ir

Pusryčiai: suplėšyta kiaušinių.
lukšto odelę. . .

’ £ • . -? - -* T . \ X * '

Priešpiečiai: vienas apelsino 
pumpurėlis.

Pietūs: trys sukapotos airiš
kos bulvės akutės.?

PENKTADIENIS '
(pasnirikinė''dieta)

Pusryčiai: du vėžio ūsai:-'-•'
Priešpiečiai: vienas auksinės 

žuvelės pelekas.
Pielūš: išimta mėsytė iš vie

no krabo nago.
' ŠEŠTADIENIS

Pusryčiai: keturios kapotos 
banano sėklos.

Priešpiečiai: pagruzdinti pe
teliškės kepenys.

Pietūs: minkštai ištroškintas 
medūzos nugarkaulis.

TARYBINIS TEISINGUMAS
- * ' • . r * i ■ J ‘ * r

, Komunistiniame, kalėjime .su
sitiko du nauji kaliniai.

' — Už ką tu čia patekai? —
klausė vienas. :

— Už sabotažą) Aš buvau
“Komunistinės Pergalės” kolcho- 3, i-n-m- ■ -«
žo S’frėj ii. Buvau apkaltintas sa- ^^D bilijonų skola. Nėtrūkūs 
botažu, kad kolchozninkaiii^ iš skola gali pasiekti vieną trilijo- 

’ sugedusių produtų blogą valgį Jią dolerių. Bet tas dar nėra vie-

Nuostabūs -modernaus e 
?* gyvenimo faktai; -

y. • JĄV didelis/ uždavinys
:j .•

gaminau.
— Aš už ukohtrarevoliuciją. 

Matote, aš esu iš .to pat kolcho
zo. Mane teismas nubaudė, kad 
aš blogu 
džiau . . t

r- PROLETARIsKA LYGYBĖ-

. Sovietų-vengrų. komisija už- 

.baigė savo darbus,, sutvarkyda
ma • plaukiojimą Dunojaus upe.

Viskas buvo atlikta prisilak 
kant lygybės principo: rusams 
būva užtikrinta privilegija plau
kioti išilgai Dunojaus upės, o 
vengrai galės plaukti tik sker
sai, tai yra nuo vieno kranto 

•į kitą.

su Tėvu
Pagal seną lietuvišką sapnininką

(Tęsinys)

VANAGAS reiškia piktą ligą. Matyti jį skraidanti 
ratu — saugok savo turtą.

VANDENTIEKIS ženklina gerą tvarką namuose, 
ir turto įgijimą.

VANDUO: jei ramus ir svarus*— viskas gerai sek'-' 
sis, ypač keliauninkams bei turistamst jei sudrumstas 
—ligos ir nelaimės, jei audringas — nustosi' artimo as
mens. Įkristi į vandenį — mirtinas pavojus, jei tas van
duo šiltas—liga, gerti šiltą vandenį — įvairios nesėk
mės, šaltą — laimė ir pasisekimas. Braidžioti šiltame 
vandenyje — pasisekimai meilės dalykuose. Trykštąn- 
tis vanduo arba fontanas reiškia meilę ir laimę, jei jo 
vanduo yra drumzlinas — nuostoliai ir kitokie negeru
mai. Semti fontano vandenį —bus vedybos ar gyvenimo 
pakeitimas. Didelis fontanas reiškia turtą, išdžiūvęs 
— nuostolis. Srauniai bėgantis švarus vandens upelis 
reiškia visokius malonumus ir gerumus, sudrumstas — 
ligą. Raudonas vanduo reiškia mirtį. ‘-i

VARGONUS sąpnuoti reiškia ramybę ir džiaugs
mą, bet jais girdėti grojant liūdnas melodijas — tikėkis 
artimo asmens mirties. '

* . - ■ ■ • . . * /. • . * ,■ j i
VARLES matyti ar girdėti jas kurkiant yrą įspėji

mas saugotis apkalbų ir apgaulingų pagyrimų. Užmuš
ti varlę — būsi pagirtas už gerą darbą. Jei varlė arba 
rupūžė tavo namuose rėplinėja — greitai tapsi turtin 
gu, jei josmuo tavęs bėgs — laimė ir garbėj " '

i ' ' » . ■
i VARMAI arba mašalėliai, • apskritai, reiškia

*. , • "t • '' . : 1 F

— Teisingai, Tėve, teisingai 
pasakei.

— Maiki, ar tu pažįsti poną 
Pleškį?

Ne, Tėve, Nepažįstu. O ką jis 
padarė? j

— Jis, Maiki; patrumpino ko j negarbę, juos sapne užmušti —1 ' įgysi garbę ir turteį,
būti jų užpultu — saugokis priešų ar negerų drąųgų. 
Girdėti varmus zirziant — apkalbos. ... •!.,

VARNAS matyti ai^ jas gaudyti —' pasisekimas, yi- 
4 ' ' • * | 1 ? - i, .4 i 1 - "

suose reikaluose, bet girdėti jas, krankiant' JCĮjgos bei 
čiti pavojai. • f

, . _ . .j. ■;
, . ,r > j • VAĘPAS nieko gerą nereiškia, tik Tiudėsį’, širdies 

vkį bėi”Ttoki'grei<ll « gaUesQ bei; nusimini^ Lieti „varną 'pįU
palapųs.Dabar. J mažiau taršalų žeminimas. GirdeV mažą, varpelį.: saugokis - ne

gadina laimės. ! ' 6 j

,ii jos nariai,-taršau,s mato ir L VARPOS, pilnos grūdų, esančios javų, lapĮte? ženk', 
t liną laimingą moterystę ir tokį pat. šeimos -gyvenimą, 
varpos nuplautos.ir surištos į pėdus — turtas. Nors 
varpas arba pėdus nešioti yra liga, Obet jas • kitaip sap
nuoti yr.a gerai. ' -

VARTAI nauji reiškia gerbę ir'teisingą 'ėlgiasĮJJei 
jie nauji — pavojinga meilė arba romansas.

VARINIS pūbdas ar kitoks indks žen^linąJBotery- 
stę arba naujo asmens šeimojė atsiradimą^ ^rihis in-

Gerai, Tėve/bet kaip tiejdas, pilnasvandens, ženkina pinigus, ^tuščias — 

,kąip pypkės dūmai, ar varva, j 
kaip dek tinę iš prakiurusios sta
tinės ?

— Tu. Maiki, tų dalykų man 
neprikišk! Juk tu žinai, kad aš 
pypkės daugiau nerūkau.ir dek- 
tinės negeriu. Taršalai — tai' 
propaganda ir apgaulingos pre
tenzijos prie demokratijos. Jie 
skelbia, kad Bendruomenė esan-

— Maiki, kai, tu buyai išėjęs, 
aš girdėjau nepaprastą naujieną 

■ J— lietuviai žurnalistai nem°ka 
lietuviškai'- Štaiųrodymas, paim
tas ir Keleivio paskutiniojo nu- 
nierio’. Ten rašo-: “Joks laisvame 
pasaulyje išeinantis • laikraštis, 

} redaktorius ar. korespondentas, 
j neturi nė juridinės,! nė morali*- 
nės teisės atimti ar apriboti

l LŽS- nariuirteisę lankytis Lietą.'
1 vbj e ir-kt: komunistų.'valdomuO- 

-Ise kraštuose.” ’•> :<n: ;
- Juk tai -ne žurnalisto ir ne

• lietuvio sakiny Sr - bet; maskoliaus 
pramokusio lietuviškai. Kaip 
tau,-Maiki toki kalba atrodo?

— Negerai;—Tėve, negerai. 
Matyt-, tą - spręndįųią: rą^ė ;nę (lie
tuvis.
< Bbf, ' Maiki, įęn pąsirašb 
tr\’š' zurhėlisfMį ’ išrinkt i !ari 'įko-' 
po į' garbes ' teisiną. ’ Visų1 ‘trijų■ 
pavardės ati^Oclo' Iiėtūvišllos?',JukT 
Hiūškolis ar! gūdas hepaSifašys': 
J. Dagyis, J. Vaičeliūllas, -J.’Kari 
ka!’ Kaip' ihisi,-’ neihiši;?jiėtid tiy*s: 
yra *KetuVia1, 'tik žurnalistų pre- 
fesija''prisidengę?- •" !

'<■ — Tu' taip -manėt? * ' ;' e 
-L- Taip;’Maiki: Juk ; pasaky

mas “Išeinantis Ha'ikr'Aštis,* re
daktorius ar 'krešpondentas” 
vra' bereikšmė svetimybė. Lai
kraščio išėjimas1 yra vienas da
lykas, redaktoriaus — kitas, o 
korespondento dar kitas. Juk' tu 
atsimeni tuos korespjdudentus, 
kurie ateidavo pas Zacirką — 
kaip jie mėgdavo savo raštais 
pasigirti! Laikraštis išeina vie
nokiu būdu, o redaktorius—- ki
tokiu. Laikraštis neatima nieko 
nuo nieko, lyg išdykęs piemuo 
atima peiliuką nuo kito pie
mens. Tai ne laikraščio darbas. 
Ir teisių atėmimas gan painus 
veiksmas. Į tą veiksmą įeina jė
ga. o laikraštis yra bejėgis Lai
kraštis musių nuo savęs nenu
valdo.

ja&unelųi. Tasai melas, lyg se
nas „yprąs,. rėpliojo Amerikos 
lietuvių Bendruomenės, gretose į 
ir skleidė kenksmingus tarša-f 
lūs. KeliJciti rašytojai bandė ap
lamdyti melą, bet aniems nesi
sekę. Kur buvęs -— nebuvęs po
nas .Pleškys čiupo melo kojas i

bfepaskleidžia, , mažiau 
Bendruomenės, išvaizdą.. Akyles-

yra

'skola gali pasiekti vieną trilijo

hintelė finansinė sunkenybė; 
.Wall Street Journal' raportuoja; 
kad valdžia yra atsakominga iš 
viso 9 trilijonais' dolerių. Be jau

riusiskun-IlllinėilI skolų,' yia’ paskolų ga- 
j-rantijos, apdraudos reikalai. 
!pensijų problemos ir kL Kiek- 
„yienam taksų mokėtojui išeina 
po Jsl.l3JKI0. Tai neįsivaizduo
jamai didelė-- našta..Užėjus rim
tai ekonominei krizei,' tokioje 
padėtyje vald-ia 
ko daryti.

negalėtų daug

viduryje 
Automobiliai ir sunk' 
turėjo prasilenkti, kad 

karvių poilsio nesu

tosios karvės sugulė 
i bulvaro.
vežimiai
šventųjų
trukdvtu

ųioka pasisaugoti, bet ne visi 
‘ — ;Įd,oųiu, /jT.ęvęfc bet;kąiįi tų 

tokį dalyką ^sužinojai ? .. 4; 
, .— Buvo rašyta Naujienose. 
PIešfcTo*raštas''isspiusdmtas siu 
mėJUr"geg. - mėrr.- trečią dieną. 
■Čiiiį šmoto namuose, Naujienas 
fiMįau ir perskaičiau.JJabar pats 
džiaugiuos 'iš Bendruomenės išėr z i - - tz r-

‘ V ’
Tėve,’’ bet kaip tie

Ar jie smirdi, | skolas; ; 
nioi or varva *

VASARĄ sapnuoti — pagerės meilės dalykai šei
moje ir romansuose.

■ ' j- ' ’.į' ’0/ - - ’
VAŠKAS išreiškia blogus meilės reikalus įr silpną 

sveikatą, o vaškinė žvakė reiškia artimo asmenis neto
limą mirtį.

VAZONAS su didele gėle reiškia turtą ir garbę. 
___ _____ _ _ i Jei. ta gėlė žydi, tai garbė yra tik ląikipa, o jei ant va

li demokratiška, bet yra uzur-j^ono yia nupaišytos gėlės, reiškia, kąd.<yiįs.i malonumai 
pa tiška. Kai viens gudragalvis greit praeis, 
patenka į vadovybę, jo iš ten 
neiškrapštys. Jis pats save išsi-

šestadieiiį. liepos Žo d., visi keliai veda į Naujienų didįjį 
pikniką erdviame Vosniako piknikų sode. Visi yra 

sus'domėje Naujienų p’Koiku ir naująja, labai

;r kim
iai ozas, 
Kai su- 
pradėjo

• ('.artelio ir Brežnevo "ro
mansas” Vienoje, kaip papras
tai, pasibaigė "m.'.enkina’K-iai”.

© Tarp Pakistatcno 
jos gyvena tautelė vad. 
kuri neturėji sklerozės, 
sidūrė su civi.iz.. ;ija,
valgvti mėsa ir s.ddamvnus, 
pradėjo sirgti skleroze Pietų 
Afrikoje Tsawana giminės juo
džių arterijos buvo, kaip Va
karų baltųjų jaunuolių. Jie mi
to tiktai laukinėmis uogomis ir 
vaisiais. Kai pradėjo valgyti va
karietišką xalgįš mėsą ir rūky
ki, serga artericškleroze.

o 20 nietų laikotarpy futbolo 
žaidėju susižeidi m ii alermuo- 

Įjanėiai padaugėjo. Daugiausia 
! kaulu lūžinius, galvos sutrenki- 
Jinai. Kai galva apsaugojama 
šalinu, tai dažniausiai sprandas 
nukenčia.

< Teisių įvairumas taip, pat žy
mėtinas. Jų yra daug. Teisė gali 
būti jurdinė, moralinė, politiš
ka, pilietiška, asmeniška; teisė 
mylėti, teisė nekęsti, teisė nusi
spjauti et cetera, et cetera.

Aniems žurnalistams -esą ge
lda, kad laikraščiai spausdina 
“polemiškus laiškus’’, o patys 
“ga rbės Tei sėjai!? ."rasq,pplerh iš- 
ką sprendimą Ir siunčia laikraš
čiams! Apsurdass M*ūWp apsur- 
das. . • f " “

VAŽIUOTI ar joti: nevedusiems reiškia męilę^/ir 
renka. Jis sau algą pasiskiria ir, i reikalų Hi svajonių- išsipildymą, kareiviaiųs ’j-į* prrešų 
kol visuomenė duosni, niekas nugalėjimą, žmonėms — laisvę ir lygybę, ligoiiiams *— 
nežino kiek jis gauna. Jis apsĄ palengvėjimą skausmo. Važiuoti pasikinkius žmogų — 
Štato save x ------" ■ ---- --
ris žino, kaip tokį apginti.

Ir narius į Bendruomenė jie kviestas *į vestuves ar į krikštynas. Joti ant žir-go_ lai-
rn suvaro Senieii Amerikos* •____ i i Z51

garbės teismu', ku-' apsižiūrėk, ar netarnauji savo tėvynės priešui ir ar 
- - -- ’ Įneišduodi jam žmones. Važiuoti bričkoje — busi pa-

varu suvaro. Senieji Amerikos 
lietuviai moka pasipriešinti, bet 
tremtiniai, papratę vado klau
syti — klauso, stoja Į tą sąjūdi,' 
tikėdami, kad ir jiems gal atsi- 
rast proga patekti į vadus.

'u-i. Ar ne perdaug, Tėve, tu 
apšneki’

— DbvanoR,' aš pasikarščia
vau. -'

mingos vedybos, garbė ir pinigai.
CAus daugiau)

O Vene ir.ės ligos plečiasi, 
kaip 1n ško gaisras. Atsilado 

Į komplikuotos bakterijos vi* 
! rusas ir gonorijos bacilos kar- 
I tu. Negeriau yra ir su bomosek- 
Įsualistais. Jie gauna ameba bak-

:: -'■?<' ^^''^11.. ® * o| Imh
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pėjame vienas kitą.
,. ' Vesk bUržuazišku kraštų ka-

Tėve mūšy, kiipaks4.ll lirom pita,ist„s wkrai_
•*c’ * ’■ -■ (tininkus, rašytojus, menininkus'

: t eesie garbinamas tavo var
žtas. Teplinla tavo J^arMyste iki 
kraštų žemės, o.-pusk u i ir mė
nulyje, ir planetose, ir žvaigž
dynuose. Teesie taVo valia Ame
rikoj ir visame laisvajame pa
saulyje. kaip ir Kremliuje.

Duoną, sviestu, kumpius 
kitokias gėrybes iš Lietuvos 
kitų pavergtų tjaulų gabenk

L ŠTAI INLSTU POTERIAI

/ i pagundą, kad lengviau ir grei- j 
K I 1ėiau būtu galima jų kraštus pa

vergti.
• Gelbėk savo vergus nuo pini
gų, laisvės, žemės, visokios nuo- 
savyliės. o susipratusius galienk 

' į Sibirą.ir,1
iri .

i .
j terijas. Sekso palaidumui plin- nfatušką Rusija.'

Įspėk mus nu® iškrypimo 
partinės linijos, fcfip ir hiė&

tant. plinta ir ligos.
Don Pilotas

ki
Is'I



MENO ZINIO5
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

NIHILIZMAS MENE
AR TOKS AMERIKOS MENO VEIDAS?

Chicagos Meno institute vyks- parodų salę, matai tuščias 
ta tariamai 73-ji Amerikos me
no paroda Morton parodų salė
se.' Parodos kataloge pasakyta: 
“Galas tapybai irskulptūrai, kaip 
žinome, anksčiau būdavo.” Rei
kia suprasti, kad estetiniam 
menui skelbiamas pasmerkimas. 
Sunku suprasti, prie ko einama 
ir ko siekiama-. Pardodds rengė
jai, ypač kuratorius A. James 
Speyer, teisinasi, savo išvadas 
daro- kad visas pasaulis dabar 
esąs> paviršutininškas, negalvo
jama apie metafiziką ar esteti
ką. Tai paneigimas realybės fak
tų. Menininkų negalima kaltin
ti. Kalti tie, kurie vaizdinį me
ną , privedė,prie nihilizmo ir vi- 
siškps tuštybės, kokią sveikas 
protas legali įsivaizduoti. Vie 
nas iš parodos dalyvių (Rdbert 
Barry) sako: “Mano darbai ab
surdas, .bandant suprasti, kas 
yra absurdas.”

G'aiimas daiktas, kad avan
gardo vadovai, norėdami pade
monstruoti,- kai.p savo, “pavir-1 
šutinįšką” gyvenimą politinę 
suirutę; kokia vyksta Irane, Ni
karagvoje ir Afrikoje, tai jokiu 
būdų, nesiderina su menu, tik
tai pasitvirtina diktatūrinis re
žimas, nors valdyti pasaulį sa
vo siaurif protu ir geležinė šir
dimi.

Apie meną čia nėra ko nei kal- 
bėti. Tą pripažįsta ir patys ren
gėjai jfBeV galima tikėti, kad pa
tys menininkai:gali sukilti prieš 
jiems, daromą skriaudai-.Įėjęs Į

nas. Parodėlei atstovauja

Poilsis (Tapyba)M. ŠILEIKIS

sie- 
tik- 

tai 16 “dailininkų”. Kur nekur 
pridėta baltai nudažytų drobių, 
kitoj vietoj nudažytos raudonu 
dažu lentos ir priklijuota nume-j 
rių, dar kitur nei iš šio, nei išlo, j 
priklijuota kalendoriaus nume-J 
rių. Vienintelė sienelė, kur iš-1 
dėstyta Allen Ruppersbergo 1 I j 
religinių motyvų nufotografuo
ti priešiniai. Tarytum ant pa
juokos, — nesiderina su kitais 

“eksponatais”. --------
Išvadoje, Meno Instituto dik- sos galerijos užpildytos naujais 

latoriai, pasmerkdami estetinį senais paveikslais. įvesti nau-| 
meną, jo vertybes bei objektyvęij^ skyriai, paveikslai suklasifi-Į 
realybę, bando plauti smegenis kuoti pagal periodus, kai kur; 
blaiviai 
nei.

Kitas paradoksas, tai pačios 
parodos pavadinimas “73-ji

galvojančiai visuome- net perkrauta paveikslais, su- ■ 
Įkabinti pagal Europos muziejų 

31 tvarką, atseit, kaip Italijoj ar 
ji Anglijoj. Italų periodo skyriuje, 

Amerikos meno paroda, kuomet j įkalbintas 12 pėdų Tepolo pa
tik 16 dalyvių. Pora iš Kalifor-j veikslas »arp mažų paveikslų, 
nijos, pora iš rytinių valstijų ir Impresionistų periodas taipnijos, pora iš rytinių valstijų ir
dar iš kur. Tai koks tada Ame-1 pat suklasifikuota atskirai, iška- 
rikos meno veidas? ::binti visi Claude Monet, Manet

Iš 16 dalyvaujančių parodoje, ir kitų paveikslai atskirai, t. y.
11 gavo premijas, už ką?

Paro'da pasibaigs rugpiučio 5
d. ' . '

.1

ST. CATHARINES, ONT

Į vusia Sibiro kaline Ona Šukiene I ka pasireiškė Amerikoje ruo- 
J padėjo gėlių vaimką prie Tau-‘šiam Amerikos 200 metų sukak- 
j tinio paminklo S’biro kanki- 
‘ n:ams prsinunti.
I B-nės pirmininkas A. šetikas 
l tarė žodį ir pareiškė, kad mes 
iše:vijoje neatliekame tinkamai 
to, ka mes turėtum atlikti. Oku- 

7 

kuouotoje Lietuvoje lietuviai, 
tokie. ka:p V. Petkus. B. Ga
jauskas, N. Sadūnaitė ir kiti 

'kovoja prieš okupantą ir reika 
lauja paerindiniu žmogaus tei- 
s’ų. Atrodo, kad č a veik'a juo
da ranka, kuri terorizuoja ir 
šme'ž:a tuos, kurie pasišventu
siai dirba lietuv’šką darbą. To
liau pam nėio, kad šįmet St. 
Cathar:nėie bus ruošiama Kana
dos Lietuvių diena ir tokiu me
tu yra tok’ų, kurie renka para
šus. lankydami ligonius žmones 

lskle’dž:a melą, kad sudemora- 
lizuotu šios šventės rengėjus. 
(Buvo ir tokių, kurie tokiems 

j VP’kėiams patarė daugmu kojos 
1 neikelti i namą.) Priminė, kad 
toji juodoji ranka Amerikoje

’ suskaldė Bendruomenę. Sovie
tams paskelbus, kad mes nuo 
liepos pirmos dienos tapsime 
Sovietų Sąjungos piliečiais, tai 
juodoji ranka dar drąsiau ims 
terorizuoti patriotus lietuvius.

Šiuos žodžius B-nės pirminin*

tį. kai keletas tos juodosios 
rankos “veikėjų" ją trukdė.

Jei nebūtų dienraščio Nau
jienų, mes nežinotume tų asme
nų ir la kraičių, kurie save lai
ko patriotais, bet savo veikla 
patarnauja tiltų statytojams. 
Tikiu, kad Amerikos lietuviai, 
padedant Naujienoms, ir toliau 
stiprės kovoje prieš Lietuvos 
okupantą.

Dėka Naujienų, kurios savo 
puslap’uose nušviečia tinkames
nes gaires, šiandien VLIKas ir 
ALTa dirba ranka rankon Lie
tuvos laisvinimo darbą. Mes 
St. cathariniečiai tą iš Jonavos 
z’laplauki irgi sugebėsime pa
šalinti 
Vienas 
veiklą, 
tarpo.

iš “lietuviškos” veiklos, 
iš jų. už priešlietuvišką 
jau pašalintas iš šaulių 

J. šarapnickas

Banginiu savižudybes
FLORENCE. Ore. — Dėl neiš

aiškinamų priežasčių, banginiai 
karts nuo karto suruošia masi
nes savižudybes, atplaukia iš 
vandenynų i pakraščius, duoda? 
si bangų išmetami i paplūdi
mius, kur tie milžinai liekasi bę 
vandens, saulėkaityje ant sauso 
smėlio netrukus išgaišta, bet su
daro nelengvą darbą jų lavo
nams pašalinti nuo paplūdimių.

Šiomis dienomis prie Flo
rence, Oregone, mirė 41 bangi
nis ir nesidavė pastangoms juos 
gelbėti. Nuvilkti giliau" Į vande
ni, kad galėtų atsigauti, bangi
niai apsisukę grįžo atgal į sau
sus paplūdimius.

Banginių lavonai ‘laidojami” 
dalinai sudeginant ir liekanas 
pakasant žemėje. Tokios laido
tuvės miestui kainuoja po 30 
tūkst. dolerių į metus.

PAMINĖJOME ŽIAURIUOSIUS BIRŽELIO TRĖMIMUS

šių metų birželio 17 dieną St. i šiuose minėjimuose mes pasi- 
.xi—.•— -c—j gendame jaunimo. Jaunimas,

turbūt, nebesupranta tėvų gim- kas kalbėjo susijaudinęs. Jis pa- 
tos kalbos ir nesigilina į sovietų 
žiaurumus ne tik su senosios 
kartos lietuviais, bet ir su jau
nimu okupuotoje Lietuvoje.

St. Catharines lietuvių kolo
nija nedidelė. Turime tikrą lie
tuvį parapijos-vienuolyno virši
ninką Juvenalį Liaubą OFM. 
Visuose minėjimuose jis pasako 
ugningus ir tautiškus pamoks
lus. Visuomet per pamokslus 
aiškiai iškelia sovietų žiauru
mus okupuotoje Lietuvoje. Ne
vengia pareikšti kritiškos min
ties ir išeivijos inteligentijai, 
ypač tiems, kurie jau pradeda 
pamiršti kodėl bėgo iš Lietuvos 
antru kartu okupuojant ją so
vietams ir dabar siunčia savo 
vaikus į Kapsuko universitetą 
neva pasitobulinti lietuvių kal
bos. ..

T. Juvenalis Liauba OFM ir 
šįmet pasakė patriotišką pa
mokslą minint žiauriojo birželio 
išvežimus.

Po minėjimo organizacijos su 
vėliavomis: ramovėnai, šauliai, 
skautai ir Lietuvos vėliava, kar- 
.tu su parapijos klebonu T. Ju
venaliu Liauba ir 18 metų bu-

1 Catharines Bendruomenė pami
nėjo žiauriuosius birželio trėmi
mus 1940-41 metais iš sovietų 
okupuotos Lietuvos i Sibirą ir 
kitas vergų darbo stovyklas. Mi
nėjimas prasidėjo 10 vai. pa
maldomis.

1848*1926 melų laikotarpis.
#

Gunsauhis visa didžioji paro
dų salė dabar užimta Senosios 
Nubijos (kiti rašo Numibijos)Kelvirtadienis, įėjimas lais

vas. Kai jau minėtoje parodoje archeologiniais eksponatais. Šie
ne vieno žmogelio, išskyrus ma
ne, tai muziejus kimštinai pil
nas lankytojų. Mat, šiais metais
Meno institutui sukako lygiai bijos Meroitinis periodas tarp 
100 metų nuo jo įsikūrimo. Mi- 100 circa 350 metų parodyti ar- 
nėdamas sukaktį muziejus ai- cheologų atkasti jau sutrūniju- 
rodd naujai pertvarkystase. Vi- siu audeklų gabalai, išlyginti ir

noje yra didelė istoriograma — 
Egiptas — Nubija 3900 metų 
laikotarpis iki mūsų eros. Nu-

S

padėti po stiklu. Kai kurie gaba
lai atrodo' velti, kiti nertiniai ar 
austi .Yra ir vazų bei puodų. 
Galima vietoje pasiteriauti apie 
paskaitas ir t. t.

M. š.

Ne šios žemes sūnus
Taip vadinasi (“Stranger 

the Earth”) Vincento Van Gogh 
gyvenimo istorija Njujorko Gal
lery teatre, kur ; Herb Barnett, 

i režisierius, autorius, pats meno

on

brėžė, kad jau pribrendo laikas 
tokias negeroves kelti viešu
mon. Nuo visų juodosios rankos 
“veikėjų”, kurie braunasi į or
ganizacijų valdybas, reikia atsi
kratyti.

Po to. B-nės pirmininkas pa
dėkojo susirinkusiems už daly* 

, vavimą birželio išvežtųjų minė
jime ir paprašė sugiedoti Lietu
vos himną.

Kai B-nės pirmininkas išsi
reiškė, kad juodoji ranka Ame
rikoje suardė B-nę, aš tuojau 
prisiminiau, kad ta juodoji ran-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

-ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

jimu Van Gogh’o gyvenimu ir 
‘ su noru nušviesti šio kūrėjo bū- 
Įdą ir sielą, sukūrė lyg “reinkar- 
•nuotą” patį Van Gogh — net sa
vo veido panašumu. Barnett ir 
Tony Casablanca (vaidinąs Paul 
Gauguin) yra tik. du minėtini 
dramos veikėjai tarpe 20-ties 
lygiai tobulų artistų — aš pir
mą kartą čia mačiau veikalą, 
kur visi iki vieno vaidintojai yra 
tokie, kad iš jų nė vieno negal 
ma pavadinti tik “sųpportin 
actor”!

Keturiu valandų ekstazė sui
ma žiūrovą lyg kokiu užbūrimu! 
Tai tikra meno puota!

Arėjas Vitkauskas
# * *

VASARINĖ PARODA
Čiurlionio Galerijoje, Ine., 

4038 Archer Avė., vasaros metų 
yra išstatyta Am. Liet. Dailinin- 
ų S-gos ir ne Sąjungos dailinin
kų tapybos paroda. Atdara kas
dien Midland Savings banko va
landomis. Uždaryta sekmadienį 
ir trečiadienį. Įėjimas pro ban
ko duris ir nemokamas. Paroda 
įvairi ir Įdomi. Teirautis pas 
banko tarnautojas.

•?10.00

$10.00

__ $10.00

Čekį reikia išrašyti:

MĄUJIBNOS, CHICAGO t, ILL, Wednesday, June 27, 197»

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, I1L

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

(26-ta gatvė, vienas blokas i rytus nuo 3. Western Avenue)

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į piknikui.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl..........

ENERGY 
WISE

Limit usa of cflswsshsr 
to once a day, after th* 
waning meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai ..

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ......................   $15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
( Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Bl., 60608



THi LITHUANIAN DAILY NEWS

1735 $♦. NshNd Strwt, Chkeęo, 1IL 4MM. TetaptoM* 431-41M

SECOND -CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Nve *ru«dti« »h
Dlenrsitio k*

ax months, >10.00 per 3 month*. In 
other USA localities >30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

xmaei met« __________
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Naujienos eina kandien, IhafcLriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halstad St, Chicano, 
Hl. 80808. Talat 421-8100.
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Laukia išlaisvinimo

kios priemonės bus vartojamos sienoms išlyginti ir pa
vergtiems kraštams grąžinti laisvę.

Kalantos balsas buvo visos pavergtos Lietuvos bal- 
' sas. Kalanta pasakė, kad Lietuva nori laisvės, o visame 
krašte protestais šis balsas buvo pakartotas. ,

Lietuvių jaunimas tikėjos, kad lietuviai patys ga
lės išsilaisvinti. Jie daužė sovietinių Įstaigų centrus 
ne tik Kauno miesto sodo apylinkėje, bet ir kitose Vil
niaus vietose. Jų nuotaikos šiek tiek pasikeitė, kai į Kau
ną lėktuvais atvežė mongolus, kurie pasiryžę ne tik ( 
buožėmis mušti jaunimą, bet ir plaukus mergaitėms 
kirpti. 200 Kauno jaunuolių išvežė visokiems prievar
tos darbams, o kitus liepė tėvams prižiūrėti.

Tuo metu ten buvo ir tipingas sovietų karo laive 
maištas, Baltijos .jūroje. Jūreiviai, daugiausia komuni
stų vaikai, reikalavo demokratinių rinkimų karo laivy
ne ir visoje Rusijoje. Maištas buvo numalšintas, o suki
lusio karo laivo jūreiviai išžudyti. Jūreivių likimas pa
veikė ir Lietuvos jaunimą. Lietuvos jaunimas patyrė, 
kad jie vieni nepajėgs palaužti dabartinės sovietų karo 
ir policijos mašinos. Ji galės sutreškėti tiktai didesnio 
sukrėtimo metu. Jeigu pačioje Rusijoje kiltų maištas, 
jeigu patys rusai pasipriešintų komunistų partijos Įve
stai vergijai, tada ir lietuviai galėtų pabandyti išsilai
svinti. Kol tokia proga pasitaikys, reikia tam ruoštis, o 
tuo tarpu lietuviai laukia ar kartais užsienis nesudarys 
tokios progos, jeigu Sovietų maršalai, nepajėgdami 
tinkamai pasiruošti, pradėtų kokią naują tarptautinę 
avantiūrą Afrikos ar Azijos tautoms pavergti. Turint 
galvoje, kad sovietų karo jėgos yra sudarytos iš vergų, 
negalima iš jų laukti pasiryžusių kovotojų. Maišalas 
Žukovas laimėjo-kelis mūšius, Įvarydamas baimę ir mir
tį raudoniesiems Vargu dabar šis metodas galios.

Pavergta Lietuva laukia tarptautinio konflikto, 
kurio metu ne tik lietuviai, bet ir kitos tautos išsilais
vins. Laukia, kad kas nors padėtų jiems išsilaisvinti.'

nušvietė lietuvių nuotaikas, ku- gėrimo, kiti to nepastebėjo ir 
gana intensyviai toliau vaišino
si. .Kalbos stiprėjo, nuotaika f prieš 
kaito. Pasikalbėjimo tvarkos 
niekas nesilaikę.

Kurmis, norėdamas, turbūt, 
nukreipti dėmesį nuo mūsų la
bai ryškaus nepriklausomybės 
minties akcentavimo, tekalbėjo 
apie naująją Europą. Čia pat 
pradėjo kelti, mūsų akimis, vo
kiečiams atsidavusių asmenų

Kad okupantas stengėsi izoliuoti pavergtą Lietuvą 
nuo pirmos okupacijos dienos — visi žinome. Jam ne tik 
svarbų, kad užsienio lietuviai žinotų kas darosi pačioje,’ 

. Lietuvoje,- bet jam nepaprastai gvarbu, kad pavergti 
r lietuviai nežinotų, kas darėsi ir darosi komunistų pa

vergtoje Lietuvoje. ‘
; ‘-’ Kas darėsi pavergtoje Lietuvoje, lietuviai aiškiui
‘ žinojo, dažnai ant savo kailio patyrė. Jie neteko savo 
' ūkių, prarado jaunimą, turėjo dįrbti ne sau, bet okų-
2 pantui. 'Jiems-teko išlaikyti didelius rusų kariuomenės
• dalinius. Šiaulių*—Radviliškio rajone jiems teko mai

tinti kelias rusų divizijas. Alytaus srityje.
- . 7 Lietuva buvo visai atskirta nuo vakarų, JPats Kara
liaučius ir visa sritis buvo priskirta prie Leningrado 
apygardos, kad lietuviai jokiu būdu neprieitų prie ko-, 
munistinės-Rytų Vokietijos. Tarp Lietuvos ir komunis
tinės Vokietijos btfvo plati rusiška Kalingrado apylin-

. kė, priskirta prie? Leningrado didelės apylinkės. Jeigu 
' lietuviai bandė pasiekti komunistinę Rytų Vokietiją, 

tai-jiems reikėdavo pereiti atidžiai saugojamą Kara-j
; Tiaučiaus sritĮ, pavadintą ‘Kalingrado sritimi. Pati Ka- Į 
j raliaučių rašai ■ vadina Kalingradu. ; ■ į

Trys geležinės uždangos rusams buvo reikalingos, partnerių. Pasikalbėjimas ture- vąi, prof. Z. Ivinskis ir dr. Ą.

SENIEMS LEITENANTAMS

Tada jis mane norėjo įkalbė
ti, kad ąš eičiau pą^voti į ap
saugos dalinių, kurie saugojo 
komendantūrą, būstįnę. Ir jėįgu 
kas bandytų drugiai dalinių 
vyrų nuotaiką, kad aš isikjs- 
člau. Aš atsisakiau, peą laikiau 
tai betiksliu dalyku.

Valandėlę Kurmis iš pasikal- 
pėj imo kamba rio . išė j o, wėĮią u 
grįžęę steųgėęi suvaidinti .labai 
susijaudinusį ip ipan pranešė, 
kad mano pareiškimais netikįs. 
Jis turįs aiškių žinių, kad akty
vistai ruošia Šią naktį pasikėsi
nimą prieš komendantūrą. Da
bar jis man aiškiai jaučiąs rei
kalo pasakyti, kad tokio kon- 
trapučo atveju vokiečių Gesta
po panaudos visą savo jėgą, kad 
Aktyvistų Fronto pasikėsinimas 

i voldemarinįnkų užimtą 
komendantūrą būtų nuslopin
tas. To visa pasėkos aktyvistams 
bus labai skaudžios^ • t*

Po to pareiškimo Kurmis vi
sus pasikalbėjimo dalyvius pa
kvietė į gretimą‘kambarį, ku
riame buvo Žarskus ir dar die
nas asmuo iš naujojo komen
danto patikėtinių. Jię buvo tie, 
kurie atbėgo su aliarmuojančio
mis žiniomis prašyti pagalbos

rias jis turėjo progds prieš porą 
dienų patirti. Jo žodžiais, lietu
vis ūkininkas, darbininkas nori 
išgirsti per Kauno bei Vilniaus 
radijofoną balsus pažįstamų 
žmonių, kuriais pasitiki, kurie 
patikintų, kad lietuvių sukilimų 
prieš komunistus atstatytoji 
Lietuvos nepriklausomybė, vo
kiečių nėra varžom3-- Tada jie 
su dideliu pakilimu teiktų gėry
bes ir gamintų maisto produk- nuopelnus naujajai Europai ir 
tus, kad karas prieš komunizmą pirmoje eilėje tame pasikalbėji- 
būtų laimėtas”. Bet pirmiausia me dalyvavusio Taunio. Kurmis pas Kurinį. Tos'žinios buvo to-

vistų atstatytoji Lietuvos nepri- j krištolinio be dėmės vyro, krū- 
klausomybė yra varžoma. Pilna 1 tinę papuoš vokiečių geležnis 
valstybinė laisvė yra mūsų pir- kryžius; tas vyras esąs šviesus 
moji ir nekeičiama sąlyga”, bai- pavyzdys visiems lietuviams, 
gė Ivinskis. f Toje vietoje Taunys išdidžiai

Tos mintys buvo pareikštos atsikėlė ir. smarkiu judesiu nu- 
su pertraukomis nuolat įsiki- lenkė galvą, dėkodamas už to- 
šant Kurmiui, bet mes gana kįą, jo nusimanymu, didelę jam

paaiškinkit, kodėl lietuvių akty- nenustebsiąs, kai to, jo žodžiais, j kios — pora aktyvistų buvo 
t .-_4. i 1’’"" atėję į ’ apsaugos-daiiĮlijį'Įtarių

valgyklą ir kalbino vyrus grą
žinti - • tvarką komendantūroj ę 
Neitų -vyrų pavardžių nei jokių 
kitų duomenų nei žšršktiš"ifei 
jo- palydovas nebuvb pajėgūs 
patiekti.

. ... - Susimifkčioję Asu Zenonų/prU
veržliai savo nusistatymą išdės- žadamą garbę. Šis momentas ėjomė prie Kųnniii,jpranėšęmę, 
tėme, pertraukdami ir jo įsiter-Į tikrai buvo nejaukus ir kvailo- kad tie ko^ędį^intųros ’ *
pimus. > .

Kurmio atsakymas buyo maž
daug toks: Fiureris dabar ne
svarsto išlaisvintų tatų nepri-

Buvome tikri, kad pasikalbę- kad jis nemirktelėjęs paleistų klaųspmybės klausimo. Liėtu- 
jimo metu būsime vaišinami 
stipriaisiais gėrimais. Sutarėme 
pirmąsias dvi taureles išgerti su

kulką Į kaktą tiems, su kuriais yiai turi be sąlygų įsijungti Į 
šiandieną maloniai kalbasi, o ry- kąvą prieš komunizmą.; Pagal 
toj turėtų įvykdyti nepakeięia-' nnppelnus toje , kovoje lietu- 

vįsais . kitais, vėliau gi tiktai' mą partijos sprendimą. viaiųs bus skirta atitinkama vie-
Kurmis pasikalbėjimą prade- ta naujoje Europoje.•

‘Tuo Riekėme nukreipti pradžio- jų taip: “Vokiečiai pageidąują: 
je pasikalbėjimo nuo saves dė
mesį ir nevaržyti pasikalbėjimo

kilnoti taureles, bet negerti

kad katalikiškasis lietuvių jau
nimas, kurio vadovybės -ątsto-

kad "lietuvis 'nežinotų, kas darosi Vakarų Europoje iri jo įvykti Donelaičio gatvėj už 
Amerikoje. Lietuviams labai rūpėjo patirti Amerikos PinnW ’ • • * / 4 n 4- n i
lietuvių/nuotaikas, nes apie trečdalis lietuvių tautos gy
vena Amerikoje. i

Trys uždangos Lietuvai atskirti nuo pasaulio dar būstinei. 
Į ir šiandien veikia, bet jos jau nėra tokios, stiprios, kaip 

rusai''Įsivaizdavo; Lietuviai pramoko pasiklausyti ra- 
. dijo pranešimų,^ kurie pralaužia ne tik geležines už-

! Universiteto Rūmų, 
dantų gydytojos Damijonaitie- 
nės namuose, pirmame aukšte, 
kuris buvo rekvizuotas Kurmio

Lygiai 8 valandą vakaro ten 
nuvykę, jau radome Vytautą 

i Reivytį, Vyt.
Pr. Meškaską - Germantą, J.

Darnusis, čia yrą, iy voldemarį- 
ninkai paduotų viepi kitierps 
rankąs ir vieningai įsijungtu Į 
kovą prieš kopųipizųią. Jeigu 
tos dvi jėgds susijungtų, jos at
stovautu yisai Lietuvai”.

Į tąį aš. pąreįš^iąų,. kad |ięį|i- 
’yįų katalikų ųųsistatypaąs prigš

Stanevičių, dr. komunizmą yrą peaį>ejoįin^s, 
bet pirmasis mūsų tiksiąs yra* e — AL. ALtJbKclbKcl - v i v I Illdll Ld, J. ŲLl piLll|ęiblb Ill Up u. LljA&Įpb yld

’ dangas, bet pajėgia Įveikti ir radijo bangų trukdymus. Vokietaitį, Tauni ir dar porą ki- Lietuvos nepriklausomybės at-
# W .n • • T * / i •Brežnevo propagandos ruporai, Įskaitant ir ru-’ tų. Neužilgo atėjo ir pats šeimi- 
'r sams dirbančius parsidavėlius lietuvius, tvirtino, kadininkas Kurmis džino bonka ne- 
► Helsinkio aktai patvirtino dabartines Europos sienas

i- statymas. Lietuvių katalikų yį-
suomenės, o ypątįpgai jąppįpjo, 

_ jĮšinas. Jis buvo stambus, auga-1 pųsistątypią |įs siąlppiąs ąpręn-
jr Lietuva visiems laikams priskyrė prie Sovietų ga_; lotas-ilgos nosies, bet smulkauą'dziamai leiują, yisąįs Jiętę-

. jungos. Tačiau Dr. Kazio Bobelio ir Poyįlo Dargių l^- lnetu amžiaus, šiek tiek kalbąs širdžiai pritaria, mes vieningai 
• (lijo pranešimai pasakė lietuviams, kad Helsinkio aktu lietuviškai, šalto žvilgsnio, kie- dirbkime.

■ abi pusės pasižada nevartoti jėgos sienoms keisti, O tai- tasprandis nacis. Man atrodė, z. Ivinskis plačiai ir vaizdžiai

apatinio žandikaulio, apie 30 viaię, kurie ląpi siekimui nuo
metų amžiaus, šiek tiek kalbąs širdžiai pritaria, mes vieningai

Tuo klausimu kalbėjn visą ei
lė ir voldemarinįnkų. Jie aiškįąį 
pasisakė už reikalingumą įsi
jungti į kovą prie komunizmą 
bei į darbą kurti naująją Euro
pą ir visai nekėlė Lietuvos ne
priklausomybės minties. Tas 
pius labai stebino, nes ipęs nea
bejojome, kad -bent (įauguraui 
iš jų Lietuvos, nepriklausomybė 
rūpi. , •

Apie valandą laiko tuo klausi- 
įpu besidalijant mintimis mums 
ųęatrodė, kad kfikia bępfįradar- 
ąiavimo bąąę būtų išryškėjusi. 
Je abejo, jos rasti iš |nūsų pu- 
ąės nebuvo nė porų.

Gerdamas antrą gana didelės 
talpos džino turelę, suabejo
ju, ar mudviejų su Zenonu 
pramatytoji normą nęperdįdelė, 
bęt mūsų planas’ pasiteisino — 
mums vėliau susilaikant nuo1 pučą.

Vienintelį draugišką žvilgsnį 
galėjome išskaityti iš dr. Meš
kausko- Germanto akių. Jis sėi 
dėjo tylus ir nekalbūs, bet su 
giliu dėmesiu »sekė mūšų* pasi
kalbėjimą. Nors jis po aktyvis
tų sukilimo, atvykęs į Lietuvą 
kaip vokiečių saugumo remia
mas asmuo," bet matyti čia ras
tos realybės, janfė jau kėlė- įvai
rių naujų aspektų, kurie yeiliau 
jį nuvedė kartu >su visa eile 
idealistų kovotojų už laisvę j 
kaeetą ir į mirti. Beveik neabe
joju, kad jau tąją naujosios Eu-< 
ropos'-miražąs, vokiečių, milita- 
ijĮkės jėgos • pasisekimo svaigu
lys buvo jame užtemdytas lie
tuviu • dvasinės stiprybės ir vis 
ryškiau įsiliepsnojančio laisvės 
troškimo. .. :

Staiga Kurmis pakeįtę pasi: 
kalbėjimo temą. Jis kreipėsi į 
mane ir pranešė, kad vokiečių 
|ąug|ppas turįs žinių, jog. Akty- 
yįstų froųtas- esą§ pasiruošęs 
šiąnakt užimti Kauno komen
dantūrą ir išmesti iš ten volde- 
piąrįiųrikus. *

prapęąįap, kad jųąn pėra žii 
noma, kad kas planuotų kontra-

> žmonos 
i neturi jokių tiksliųūduomenų, ir 
mes esame, tikri, kad;jokio pa
sikėsinimo neįvyks. Kurmis dėl 

Į tų j pareiškė; savo : pą^tęnkiijmią 
’ ir nuomonę, kad jis--man^į|u 

mumis-' esą- ’galima . kalbėtis.
. ^.AtsisVeikiiię išėjome,’^kĮ tjėk 
po Į0-os y.ąl.s’įvąkąi;4.,.yial3ndėlę 
tylėjome kiekvienas _• paskendęs 
savo mintyse. Mums patiems ta
da aktywstu pajėgumas neatro
dė toks didelis, kad prieš jį bū
tų reikėję net visos' Gestapo'jjė- 
gos,-norint apsaugoti pučininkų 
komendantūrą... .......

Mums buvo dabai; ,ąišku, kad 
štai čia yra deętrukcįjųs tidinys. 
Iš to gestapinio židinio ajo ins
trukcijos Laikinosios Vyriausy
bės darbui trukdyti irlaktyviąi 
Lietuvos nepriklausomybei-.sa
botuoti bei gundyti lietuvius 
kląąta įtrąukti į vokiečių, karp 
uždavinius.

Šį vertinga patirtis 'dar labiau 
susįiprino mūsų budrumąišlai
kyti kovos už laisvę dvasią nę- 
pažeistą naujojo okupanto-klas
tos. - v '

Po kelių (jįenų vokiškasis 
Sicherhėitsdienst.' įsikūręs Pa
ramos Rūmuose, Laisvės ’alėjp- 

(Nukelta į 6 psl-j

r 
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ST. MATULAITIS ,

DELIONGO KELIONĖ
(Tęsinys)

0 ledas vis labiau tirpo; praperšos darėsi 
vis didesnės ir tankesnės. Per jas reikėjo keltis 

- arba laivais arba daryti tiltus iš ledo. Tam t>k- 
Z slui keli vyrai plaukiodami su laivais po praper- 
7 ša gaudė mžesnes ledo atskalas ir statė jas vie- 
" pą prie kitos skersai praperšą. Tokiu judančiu 
’ tiltu perveždavo roges, bet nevisuomet laimingai. 
X Nekartą ledai vėl išsiskirdavo ir po kelis syk 
~ parsieidavo gaudyti.

Aišku, kad taip keliaujant toli nenueisi. Į 
Z dvi paras nuėjo vos 2 verstu, nors kasdien ėjo po 

10 valandų.
Po to kelionė pasidarė da sunkesnė. Pradėjo 

lyti ir keliauninkai turėjo sustoti:
‘‘Net šunes lyg vištos glaudėsi vienas prie 

kito, — rašo Deliongas savo užrašuose. — Mes 
pastatėme šėtrus ir šiaip - taip pasislėpėme nuo 
lytaus. Tam, kuris sėdi šiltoje grjčioje, gali būt ir 
smagu klausyti kaip lytus barškina Į stogą, o 
mums nelabai smagu buvo mūsų lindynėse ant 
ledo. L'g'i kūrėme tik tuomet, kuomet reikėjo 
valgis išsivirė; kuro turėjome mažai, reikėjo jo 
gailėtis. Nė išsidžiovinti nebuvo kur.”.

k Lytui palionus vėl toliaus keliavo, bet labai

iŠ lengvo. Per dieną nueidavo tik po 300 ar 400 
sieksnių ir tik retą kurią dieną 2 vęrstu.

6. NESMAGUS PASTEBĖJIMAS
Jau 10 dienų keliavo Deliongas ir jp draugai. 

Nors ėjo iš lenvo, betgi jiems darėsi pamiąug, at
siminus, kad kasdien vis tik artinasi prie žmo
nių. Taip iš pradžių manė ir Deliongas, kol vie
ną dieną nepagalvojo pasitikrinti ar jau toli jie 
nuėjo pietų linkui. Paėmęs Įtaisus pažiūrėjo pa
gal saulę, suskaitė ir pats sau nenorėjo tikėti. At
kartojo da kartą. Tiesa, pasirodė, kad nors jie 
keliauja Į pietus, bet buvo 35 verstai toliau Į šiau
rę nuo tos vietos, kur “Žanetta” nuskendo. De
liongas tuojau suprato dėlko taip atsitiko; jis ėjo 
pietų link, o vėjas ir tėkmė nešė ledą Į juos šiau
rės link. Tokis pastebėjimas labai nubūdino Dė- 
liongą, bet kad neišgązdinti kitų, pasakė tik dak
tarui ir savo pagelbininkui Melviliui. Jie nutarė 
niekeam daugiaus nesakyti apie tą liūdną paste
bėjimą, kad nesumažinti norą dirbti.

Praėjo dar dvi savaiti. Kelionė pasidarė da 
sunkesnė, nes ledas darėsi kaskart minkštesnis, 
o praperšos didesnės. Nekartą būdavo taip, jog 
pervilkę vienas roges per praperšą, sugrįžę pa
imti kitas, atrazdavo jau dvi praperšas. Dėlto tą 
savaitę nuėjo viso tik 12 verstų, o iki žmonių li
ko pereiti dar tūkstančiai. Užtąi Deliongas vėl 
susiramino, kuomet ištyrė, kad ledas paliovė ne

šęs juos Į šiaurę ir įacj dąbąp jig nprs iš lėto, bet
gi einą pietų lįpk.

Ątęjo liepos mėnesis. Tuomet ledaį pradeda 
pakrikti po jųres. Iš pradžių ledo plotai plaukia 
drąugia, po to persiskiria ir pakrinka po jūres. 
Kelionė tokiu lędu yra da sunkesnė.

Visa jų viltis buvo tame, kad greitai gal pa
sieks jurese laisvas nuo ledų ir su laivais galės 
greitai ir lengvai keliauti.

7. ATRADO DAR NAUJĄ SALĄ
Deliongas iš žemlapio žinojo, kad artymiau- 

sia žinoma sala nuo jų atsti 180 ar 200 verstų, dėl 
to niekas iš jų nesitikėjo greitai žemę prieiti. Bet 
jiems bekeliaujant štai viepas iš matrosų einąs

— žemė matyti, žemė!
Visi suskato žiūrėti. .Pažiūrėjo per žiūro- 

pirm kįtų sušuko su džiaugsimų :
ną; teisybė tolį matėsi juoda žęmė. Vieni sakė, 
kad tai žemė, q kiti kad ūkai. Galų gąle Delion
gas užlipęs ant augštos ledų keteros ąp žiūronu 
aiškiai pamatė toli juoduojančią žemę ir mėly
nuojančias laisvas nuo ledo jūres. Visi labai nu
džiugo ir dar skubiaus suskato eįįį ant žeipės, 
kuri buvo nuo jų kokia 15 ar 20 verstų, y

Perėjo da yįena diena. 'pąkifiiaJUS
ukus žemės nebuvo matyti, bet visi jautė, kad ji
nai netoli. Pradėjo pasirodyti žvėrys ir paukš,-

iŠ ko visi aiškiai matė, kad žemė, tūrį 
būti netoli. Ir tiesa, ūkams išnykus, vėl. ją pama
tu Per žįūrpną Deliongas aiškiai matė uolas, kal
vas ir smiltis. Neabejotinai žemė, reikėjo tik ją 
pasiekti.; Bet pasiekti buvo nelengva. Da dvi sa
vaiti perėjo sunkioje kelionėje, o žemės vis dar 
nepriėjo. Tiesa, tuomet nuo jų iki žemės buvo 
nedaugiau per 3 vergtus, bet terpu jų ir salos bu
vo didelė pertaka, Jąfyąį smarkia vandens tėk
mė, kuri nėgė daugybę smulkaus ]ędo gabalų. To
kiu būdu ženįė buvo arti, o pasiekti ji visgi nega
lima buvo. » <

“Visą savo gyvenimą aš neųžmiršįu yakąry- 
kščios dįępps, — rašo Deliongag savo užrašuose. 
— Tiek vargo ir nelaimių perkęstj taip trumpu 
laiku galįmą tįktaį šiaurėje. Per yisą diepa ar 
kiaurą naktį pieš nė yąjąndėlės nepąsilgėjomę dėl 
to, kad ledai vis labiaps skyrėsi ir plyšių dąrėsi 
vis daugiaųą yps |ik mes pradėjome yė^i mūšų 
daiktus, ta f lėtą, kąri mums išyodg geriausią, 
kaip štai ledas persiąkyrė keliose vietose po mū
sų kojomis. Visi mes buvome šlapi iki kelių. Mū
sų kojos sustingo ;ant jų atsivėrė opos. Mes pa 
tys s^bįn^ Mft) ųiekas iš mūsų sunkiai nesu
sirgo^ o visj Hhksmi ir stiprūs. Mę§ dirbome be 
p&Silfo/21' Valandas. Mūsų alinė, kad suspė
jome, pere jtr •'ant .gana didelės ledo ątakalos. Iki 
žemės kranto nuo mūsų pasiliko 3 - verstai.

čiai, o daktarui pasisekė pagauti ant ledo drugį (Bus daugiau)
-- --------- . lit. Wednesday, June 27, 1979



akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6449 Sa. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Pitinxa ligonius paga) susitarimą. 

Ju aeaUUM^ua, aMamniau 874-BUO4

APIE PABALTIJO TAUTAS

UR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS lit CHIRURGAS 

WeM^htster Community klinikoj 
Media nos di re kt orius

4.93a S, Monheim Kd„ WesTcnvet*G IL. 
VALANDOS; 3—cutrbo diėnonm ir 

uu anuą šešudiem b—8 vai.
fel.: 562-2/27 arba 562-2728

Mažeika S/ Evans

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

(Tęsinys)

ETNINE PIETRYČIŲ PABALTIJO GYVENTOJŲ SUDĖTIS 
PRIEŠ ĮSIBRAUNANT VOKIEČIŲ RITERIAMS

IR LAIKE JŲ ĮSIBROVIMO

Bet sulaukę iš Vokietijos para-l esterort’o, Sankt- Lorenc’o ir 
mos, 1263 metais kryžiuočiai .le.ligenkreutz’o j taip vadina- 
perėjo į antpuolį ir nugalėjo imą “sūduvių užkampį”., o taip 
.irnianaJiotiiviiK st«»kanAiai inp-'pat ir į rajoną prie Mediiiavos, 

Zargių parapijoje (A. Boetti- 
eher, VIII laida, psl. 27—28). 
1325 m. Ordinas pastatė tvirto
vę Girduvoje (Gcrcįa.uen) ir 
y arienburge ('A arienburg).

Tam laikotarpiui priklauso ir 
zokiečių pasienio apsaugos lini
jos statymas į rytus nuo Sem
bos pusiasalio, pagal Deimenos, 
ir Alnos (Alle) upes, šią apsau
gos liniją- sudarė visa grandinė 
sutvirtintų miesto tipo gyven
viečių, apsuptų tvirtovės pyli
mu', aštriatvorėmis ir basliatvo- 
rėmis. Sutvirtinimai iš akmens 
atsirado daug vėliau. Be to Or-

prūsus-lietuvius. Sekančiai me
tais karo veiksniai ir vėl smar
kiai suliepsnojo. Į26-1 m. sūdu
vių* daliniai apsupo vokiečius 
Vėluvoje (Welilau) ir su dide
liu vargu Ordinui pavyko išlais
vinti apsuptą miestą. Išlaisvinę 
Vėluvą, kryžiuočiai nuėjo že
myn Labos upe (vėliau Deime
nos) ir užėmė abu jos krantus 
ištisam upės ilgy, pavertę čia 
esamus prūsų įtvirtinimus savo 
tvirtovių punktais. Taip buvo 
įrengti vokiečių įtvirtinimai Te
pliuvoje ir Labguvoje. 1266 me
tais vokiečiai pastatė Branden
burgą prie Frischingo upės, ku
ris turėjo apsaugoti Karaliaučių dinas rytuose sudarė “dykros 
iš vakarų. Galutinis Sembos 

j krašto užkariavimas pasibaigė 
11270 metais. •'

. j Tai įuvd antras vokiečių už- 
Į kariavimo etapas prūsų-lietuvių 
{žemėje. Po to visą šimtmetį Or-! 
dinas kariavo su rytų lietuviais. | 

• Tame trečiajaiųe agresijos pe-į 
ą | riode riteriai p'erkeld-no dal| 

. prūsų-lietūvių gyventojų iš Sū
duvos (lytinė teritorijos dalis) 

> į Sembos pusiasalį, kad paruoš
tų laisvos žemės plotus vokiečių 

omo VAU; ,™, mud. urtUo.)k“lo^taIns' Taip, pavyzdžiui, 
i Aut.« ir <Hi VU. ra. y™ - zmonaaa. dldellS suduvlų 
dun 2-4 vaL popiet tr: rtn im grupės perkehmas į siaurės va.- 

kuMiuūimą. > karinę pusiasalio dalį prie Bru.-'

"Dievas yra dvasia Ir jo garbintojai turi garbinti ii dvasia ir 
tiesa". — Jono 4:24. _
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie* sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievų 
patinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

TEl------ BE 3-5893

DR. A. D. GU^VECKAS 
WYUY IWJAb 1K CHIKUfcteM* 

; SPECIALYBE AKIU ligos 
3W7 lU3rd Str«wt 

VaUndoa įMgal sueitą n prą.

DR. Jf'RANK PLECKAS
OPTOMETR.1STAS

KALBA ULTUV1ŠKA1 
2618 W. 71 St. T»l. 737-5145 

lucrma aku. Pritaiko akioiua 
"contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta treč.

ir

DR.LE0NAS SElBUTIs 
■ INKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
. 2656 WEST 83rd STREET 

. . Vai. antrai. 1—4 popiet,

Utis® telef.: 776-2880
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
•GYDYTOJAS IR will KURDAS ■' ' 

Bendra praktika, spec. MOTERĄ Ilges. 
, Ofisas 2662 WEST 57th Si RUST 

' Tel. PR 6-1223

į T ŠILEIKIS, O. P.
' U^liOPEpAi>-PBOTEąjSIAS
ApRraiai - Protezai. MGo. bau- 
uaxai. ppec«eit pagalba EJfome. 
‘.niUl bUPPOTWy «• u c, . ■

MAu WMr «3rd Chicago, if L 80629 Į 
T6l«t.: FRospecf t-aOM

ENERGY 
WISE

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
' takų chirurgija.

- 5025 CENTRAL ĄVE.;
St.. Petersburg, Fla. 3371Q 

TeL (813) 321-4200

DR. A. MIUUS
Moterų ligos, chirurgija.

. . 5037 Central Ave.
St..Petersburg, Fla. 33710 
\ TeL (813) 321-1004

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Td. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vises programos Ii WOPA,

Lletwiv kalba: kaadien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniaii nuo 8:30 iki 
vai, ryto. 3

Vedėja Aldena Daukua

Telef.: HKmfock 4-2413
7159 So. AAA PL B WOO D AVI. 

CHICAGO, ILL. 60629
' i ii.

puota prancūzų, bet 1923 m. sau
sio mėn. 15 d. buvo perduota 
Lietuvai. 1939 m. kovo 22 d.

žiotyse ir ten Rygos pilies-tvii- ta į vokiečių Prūsijos valstybę 
tovės pastatymo, vokiečiai grie-lir tik po I Pas. karo buvo nuo 
besi pavergti vietinius livus ir!jos atskirta. Iš pradžių (1918- 
letodietuvius gyventojus. 1202 1923) Klaipėdos' sritis buvo oku- 
m. tapo suorganizuotas riterių 
Kalavijiečių Ordinas, kuris Šiau
rės Pabaltijo užkariavime sulo
šė tokią pat žiaurią rcię. kokią Klaipėdos kraštas buvo Hitlerio 
— Teutonų Ordinas pietų-ryku užgrobtas ir prijungtas prie Vo- 
Pabaltyjyje. Plėsdamas savoj kietijos. 1945 m. sausio 28 d. šis 
viešpatiją ir užkariaudamas le- kraštas buvo Sovietų armijos 
to-lietuvių genčių žemes. Kala- išlaisvintas ir prijungtas prie 
vijiečių Ordinas susidūrė su že- Lietuvos TSR), o 1252 m. Kur- 
maičiais ir. žemgaliais. 1236 m. šių įlankos sąmaukoje įkūrė ka- 
prie Šiaulių kalavijiečiai buvo rišką stovyklą Memelburg, ku- 

sukilusių ris vėliau pavirto į miestą ir tvlr- 
|tovę Memel (Klaipėdą).

Vokiečių riterių laimėjimams 
padėdavo nuolatiniai leto-lictu- 
vij kunigaikščių tarpusavio ka
rai, kurie dažnai net sudalyda
vo su vokiečiu Ordinu, su lenku 
ir rusų kunigaikščiais kariškas 
sąj ungas prieš kitas leto-lietuvių 

I gentis. Tai buvo feodalinio susijus paversdavo vergais. Taip jie - ■
užėmė didžiąją Žemaitijos da- r--- -• - ' - -v- J i/ei siu leouai
1)1, d) Neošto, po vokiečiuiliu sllsirėmimu 
Žalgirio (Tannenbergo) sutriuš
kinimo 1410 metais suvienyto
mis lenkų ir lietuvių jėgomis, 
1422’111. Melno taikos sutartimi' 
žemės į rytus nuo Klaipėdos bu
vo grąžintos Lietuvai, bet Klai
pėdos (Memelio) sritis paliko 
Ordino žinioje. 1466 m. suvieny
tas Teutcnų-Livonų Ordinas pa
sidarė Lenkijds vasalu, o 1525 
m. buvo likviduotas. Bet tai nė 
kiek neatsiliepė Į lietuvių gyven- 

tisai per kalnus ir žemumas.- . ^kiipėdos srityje:

zona”.
Dideli Galindos, Nadruvos, 

Skalvds ir Sūduvos teritorijų 
plotai tapo paversti dykuma, 
prūsų-Iiėtuvių gyvenvietės sude
gintos, dirvos ištryptos, tiltai ir 
perėjimai per upes sunaikinti. 

‘Šios sritys virto vėl dirvonais- 
dykromis ir iš šių vietų užka
riautojai stengėsi pašalinti visus 
gyventojus. “Tokio- sunaikini
mo pavyzdys, rašo apie tą pe
riodų K. Marksas, kokį sukūrė 
kryžiuočiai, tai Sūduvos (Sū
dau) gyventojų likimas Prūsijo
je. XIII amž. klestėjusi šalis bu
bo paversta'dykuma, gyvenvie
čių ir išdirbtų dirvų vietose už-

visiškai sutriuškinti 
leto-lietuvių genčių ir priversti 
buvo pasitraukti prie jūros, bet! 
sekančiais metais jie, susijungę! 
su Teutonų Ordino riteriais, vėl 
pradėjo plėšti vietinių gyven
tojų turtą ir žemes. Panašiai 
Teutonų Ordinas, kalavijiečiai 
statė užgrobtose teritorijose sa
vo atsparos- punktus, o gyvento-

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

.ržėlė miškai, pasidarė pelkynai, 
/''• gyventojai buvo dalinai išžudy

ti, dalinai išvežti, dalinai pri- 
‘ ■ versti persikelti į L i e t u v ą.” 

(Markso ir Engelso archyvas, t. 
V, psl. 344, Sudau-Sūduva).

•‘f!?ykros zonos ruožas” prasi
dėjo nuo Vėluvos ir per Sabros- 
tą, Sensburgą, Bischofsburgą ėjo 
iki lenkų sienos, iki pat Niden- 
pilio (Neidėnbūrg); Tvirtinimų 
siena buvo sudaryta iš trijų ly
giagrečių pylinių 3 -metrų aukš
čiu; Tų pylimų viršus buvo dvie
jų metrų pločio. Linija tęsėsi iš- -Fra u 'i '
tlOCUi Į1VI. rkUrZJLZ 10.0 11 Zj^/111 1011100.' .. ... , . w. ~

Pelkėtose vietosė buvo-^ivngtou '^—l-O-K. ’ ecw. vald'šoje Ve 
užtvankos, pastatyti atsparos ^au Klaipėdos sritis tapo įjai-s 
punktai. (Prussia, 1881, psl. 18, 
154).

Žemaičių gyventojų likimas, 
kurie gyveno i šiaurę nuo Ne
muno žemupio, susiklostė ki- 

; taip. Po vokiečių riterių XII anr 
Įžiuje įsitvirtinimo Dauguvos

ymo Įsigalėjimo periodas. 
Dėl šių feodalinių kunigaikštė- 

i mažiausiai buvo
I kreipiamas dėmesys i vietinių 
| gyventojų interesus, į jų etnini 
ryšį ir tradicijas, nes tai nu
stelbdavo įvairios politinės kom
binacijos. Nežiūrint nešvarių ir : 
kruvinų kunigaikščių vidaus.' 
karų, etninės gyventojų trupės, į f 
artimos savo kalba ir buitimi, , 
siekė susivienyti į vieną tauty
bę.

(Bus daugiau)

ALDONAI ŠIMAITIENEI

JAV (R.) LB CICERO APYLINKĖ

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

WRESSMiy DIWW&

mirus,
Jo< vyrui Dr. Vladui Šimaičiui, dukterims ir sūnui su 

šeini Umis nuoširdžia užuojauta reiškia

IIIIO
— Naujas Kanados premjeras 

pareiškė, kad praeis daug laiko, 
kol Kanados doleris atsigaus.

9uy gear no larger or 
mcve powerful than you

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
, ______„®y Martha Logan

Dart be a Bom LomH

M

J'.-5-

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNEIUAU HOME

2533 W. 71st Street
' 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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Programom v*di|«

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak. 

Šeštadieniais 7—8 vaL vak. 
Visos laidos iš W0PA stoties, 

banga 1490 AM.
St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iŠ WTIS Stoties 1110—AM banga.

2646 W. Tirt Street 
Chicago, Illinois 60629

1 . Telef. 778-5374

i Dessert* for holiday meals are rich and tekmPt,nf/'®® 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at

• Est two different kinds so family and guests may have a
• choice - or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
i are favorites. A refreshing addition to the pie desserts « Fros y 

< Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare de ica Y-
i Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh

mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
until the marshmallows melt. Cool and fold rnto■ *h?PP’> 
cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 
tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can

- be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 
minute rush or fuss.

1 ’ Frosty Cranberry-0 ran ge ReTish P ie
— Yield: 9 inch pie ; _ , „___

f Baked 9-inch Swift’ning/
? Jewel Shortening pie 

•hell
10 ounce package frozen

’ cranberry-orange
relish, thawed

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-3401

don't CUT IN BETWEEN CARS *.
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-35U

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138.1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4416

:n « 20 full-sized marshmallows
%
1

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

, Combinė'rdišh, marshmallows and sugar in heavy saucepan.
į Cow and heat slowly until iuff

ally. Cook Whip cream or milk in a chilled bowl
i peaks form. Fold into relish mixture. Pour into cooled baked 

ph shell. Wrap for freezing. At serving time, retnovs pie from 
‘ freezer and let stand 10 minutes before seitong.

s

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

f
t
I i
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MŪSŲ SPAUDOJE
Okupacija izoliuoja tautą 

nuo išeivijos

Tėviškės Žiburiu 2 1 nr. veda
masis ".Jaunimas ir Lietuva” 
dumia okupanto bei jo įgalioti-

< laimėjimus, dirbtinai jieškoma 
išeivijos jaunuolių pagyrimų so- 

’vietams ir 1.1. žudZiu sakant, so
vietinė valdžia ir jos ptopagąn- 

Idįstaj neišleidžia besilankančio 
i iš savo rankų ir tuo 

būdu užkerta kelią į tiesioginį 
ryšį su tauta, su jos žmonėniisJ 
Vis dar laimė, jei kaikurieni pa-| 
vyksta pasimatyti su savo g»-j 

‘ulinėmis, liet lai tokia mažytė' 
’.prošvaistė, kuri negali atstoti į 
i laisvo ryšio su tautiečiais. Būsi' 
'majam jaunimo kongresui tu- 

SOVIET1NIAI propagandistai.1 rėių rūpėti anoji propagandinė 
žinoma, atsakys, jog išeivijos apgaulė ir jos pašalinimas. Jis 
jaunimui dabar sudarytas ge- turėtų prabilti jaunosios kartos 
riausios sąlygos: gali vykti i lie- vardu ir reikalauti laisvų ryšių, 
tuvių kalbos kursus, rengti eks-tsu savo tėvų kraštu. O laisvi ry- 
kursijas, dalyvauti pijonierių šiai bus Įmanomi tik tada, kai 
stovyklose . . . Bet tai propa- laisva bus ir tauta. Gražu, kai 
gandinę apgaulė. Tos tariamos kongresinis jaunimas gvildena 
properšos yra padarytos ryšius lietuviškosios veiklos-, prasmę,/ 
palaikyti ne su tauta bei jos ka- savo tapatybės klausinius, bet 
inienu, o su okupaciniu režimu, jie visi pakimba o're, jei neat- 
Ten nuvažiavusiam jaunimui, siremiamą Į visą.Jtautą,.esančią 

•šalia lituanistinių kursų, bruka- tiek išeivijoje, tiek tėvynėje 
’ mi. propagandiniai dalykai, ro-i Lietuvoje.. . . . ____ ,

niu pažiūras į išeiviją, pakarto- 
ja išeivijos pseudopolitikieriu 
retoriką apie šaknis ir kamienus 
bei šakas, taip pat išreiškia sa
vo pažiūras. -

įdomiausias ir gana tikslus 
paskutinis vedamojo paragra-

— Kuktas Venckus ir jo or
kestras gros šokiams Naujienų 
piknike liepc's 28 d., šeštadienį, 
Vosniako pknikų sode prie 
Western ir Blue Island Ave. Mi
nimam orkestre groja Gailimi
nas Pranskevičius, Naujienų 
bendradarbių ir visuomenės 

, veikėjų Irenos Stasio Pranske- 
viėių sūnus. Jis jau išlaikė įsto
jamuosius egzaminus bei atliko 

Įkilus formalumus studijuoti 
(elektros inžinerijų Illinois uni- 
Į versite to Circle campus. Orkes- 
i Ire groja Petras Ki venas, žino- 
i mas akordeonistas.

Beverly Shores, Ind. par
duodami prieš ’pat Michigan 
ežerą 2 ar 3 sklypai prie vienas 
kilo, kiekvienas po $10,000. Tel.

MONA LISA -

REAL ESTATE
Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Nemel, Ž«m6 — Pardavimų! 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. t 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančio j jstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 

' Proy.
Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 

auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

riu mūro namas ant 37 pėdų sklypo. 
Nauji Jangai, naujai išdekoruotas. 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parka.

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, -atskiri- g*- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.’
NAUJAS 2 aukštu mūro, namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingų priedų. \ ?

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 mito 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
! 2 butai ir profesionalui liuksus _ofi- 
( so patalpa. Daug nriedu. Marquette 
Parke, aukšta kokybė,' $60,000.- - ,

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke, . _ \ ‘'

VZL. _ __ _ - ;;

Atnaujina Roselanda
Kadaise buvusi miela, maloni 

Chicago miesto pietinė dalelė 
Roseland (lietuvių - vadinama 
Rožių žemė), gyventojų kiti
mui spaudžiant ir seniesiems 
gyventojams išsikrausčius, nau- 

' * jiems kitokiems užėmus, ne ilgai 
j trukus buvo paversta į visiškai 
nugyventą šiukšlyną. Dabar 
U.S. HUD (Housing and Urban 
Development) iniciatyva ir pla-| 

nu žada atsigauti. !

' Tam atnaujinimui įgyvendinti 
ėmėsi vietinė organizacija Chi
cago .. National- ePeoples Action, 
pasižadėjusi Roselandą tiek pa
gerinti, kad žmonės mieliau na-, 
mus pirksią, negu gaus per, 
HUD. ' Rosėlandšs subankruta
vus; ties žmonės nebeįstengė iš
mokėti ipotekų. Atnaujinti ža- 

xxjxkxw, X.JVO JUlgLICO, <^0.-1.,/ LLU. 1 •. ri|. r - ci
lituanistikoš ^klases. Mokykit danias Plotas g^es lengvai ap- 
baigė ii- gavb'faip pat 8, skyriuj &vendihti 2(X),000 žmonių.

- National -. Peoples Action > at- ■

tauta, yjsai -neturėdama“ savo apie' Naujienų leidinius. Dėklu 
už aukasZir už dėmesį lietuviš
kiems' reikalams. . >- -

^‘kamieno”, ištiko žydais apie 
2,000 metų. Gi lietuviai,- suve
džiojami būrelio tiltininkų, pa
simetė jan pirmoje generacijo

doma visų pirma tai, kas augš-J Istorija aiškiai byloja, kad iš--je. ši klausimą jaunimas turi 
tina sovietinę .santvarką, sten- blaškyta po visą -pasauli "žydu'kelti, klausdamasrir s’avęs, ir vy-

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, Di. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų ketio 

nlų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus taštūs: 

macijas visais kelionių reikalais.

K. Petrok ait is

— Emilija Kindurytė-Bennett,
me Kelionių uraumiuus, Acauuto £ T , • t j-
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- ,/s Iowa Uty, važiuodama į Indu

‘ .................... -Įknos valstiją/): jbuvd- ‘sustojusi
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vieiaij ęįijc^goję. jr ..lankėsi'Naūji'eho^ 

anksto—^prieš 45 - 60-‘dienu. , ' - ’ se, kurias skaitė ir rėmė jos
-miela"rnamytė Elena Kindurie- 

J nė,- mirusi ’prieš metus Florido- 

NAUJŲ SKAITYTOJU TAJIK : i
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipia^ ticaT P^iX^itshsia'S^voiuarftytesRaibos 

tytojus ir į,visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei Eetuvfikąs spau- —*
dce pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrfkos Befuvki dienraštį 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaįyti nentrtrūk^ 
štamą grandisę nė tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet. ir vižos UUviį}o9 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonitį gerovei, bendromis jegomi? 
siekiant Lietuvos1 nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku ref 
kalą renesanso.
.. . - > t.'.v t l .-jk-#..> .'-a-

' VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

— Juozo Bagdžiaus pavardė; 
buvo'.atsitiktinai- praleista ka-j 
na u ninku!Zakarauskui užuojdu 
toje. J. Bagdžių nuo’širdžiai at 
siprašomefri. —-

— Los Angeles lietuviai bir
želiotrėmimus’ ir tremtinius bei 
bolševiku kankinius minės lie
pos 1. d. 12:30 vai. šv. Kazimiė-< - - • • y e ' -į
ro parapijos salėje. Mįnėjiijiej , 
dalwaus lietuvių, latvių ir ės- 
-tų. menininkai, kalbės kongre
so ątst. Robert K. Doman.
hėjiiną'ruošia Altų skyrius. ' t

— šv. Kazimiero parap. mo-j 
kykla, Los Angeles, CaL, turi ir

M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

(vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W.: 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

HEAL ESTATE' ‘ A
* ’ - ' - n - —

2625 West 71 st Street
C

TeL 737-7200 arba 737-8531

pūžyrhėiiTnūs iš lietuvių Raibos* . _ . . ...
’Nida A. B^inkytė, Tadas . Q.- stove Mrs, Lenorą Rogers,- rose- 
DabšyS'- Sigita T. Kazakeyiči,ū- ’

• . . - > < --j , r*- ' F t. . V ( C. ! . . I ? ■ landietė, . ■ pasakė: - “Daugelis• t - •_/ *t.<? - ■------------------------ 7 . x  - - ■ — ; o

tė, Daihiūš J. Fetrinis ir Vytas žmonių, negalėjo išmokėti,. savo
’ £v^:SWys'Mėrk'ė^$iųs iš Mar- 
r qų^jte"’Pą,rkd' be' ‘^^iiiiYno’.pra-- 

tęsė prantiihėthtią 'it atsiimte’^5 
auką? Pbriiįt: Onaz SąE’dMitiš' ai;

Į siuntė $2 Už RalSiiciorių. Tb$ 
apylmkėfe^aūtietis įizfe'i^ke Nau
jienas1 l^ibėftis ir :dtštųn^e

■ ^'aukąpbėf^įdVariTė^ įĮrase nės-
i ;keIbti?;Dėkuiritiši6ftik’",<!

. ,-ri1?—b'Viflcėžftas Lengvenis, Kear7
Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink.nras & mtiaų'paant?* ’hy,'-N^J^prie^inėttnės^  ̂prenųnie- JK00\ A'V-' čį zJLLJCLU. CU.-L1Z.1C1 LU>'. LClJft.ąi ČUIUL^,

patos pridėjo-j$o-ąuiią. V.YKpnil-. į^- ^i^drą, RedĮarid, CaL, gavo, kurią pistoletu grasindamas ke-

Mykolas Karaitls, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio TfrabofiCį 
17350 Gulf Blvd.; St; Petersburg, FL 33708, VeL 813—391-^53., 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. . Laimingieji tarte .-progos *'”” 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu (paplild 
žaidimų kambariu, TV, teleforiii Ir kitais moderniais tnangfmais.-^

intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos;dovanos’ bus skelbiamos;ir- pa^tirstytoa rude
niniame Naujienų piknike. F ‘ : • ’* * 'į

■ Virai ir visus-kviečiame 1 dfeffiąlt talką.'■

Prenraneratoa pratęsimo, užsakymų, bei galinau Kaitytoji reikiim 
prašoma pasinaudoti žemiau esanficmii atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTID JT, 
CHICAGO, IL 606M

amžindamas inalraiinėjlino illaldaa. Priede

Pavardė Xr vardai

Adresas

v Ulaefcaw Naujienai kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytoj aa. Priede  doL

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

kuria

Adresai

Sponsor!aus pavardė, vardas ir vietovė

Banionis.

į į'-^JLbš - Angeles'^sporto klubas 
Banga rruoši'a ’ športo ' "stovyklą 
liepos 22 - 28 d. Skdutū stovyk
lavietėje.- Triforffia^ijas teikia 
kluboi pirni?'A^ '^čkŠs’ arfxa 
Dovydaitytė.

; 1 —• -^ioTnas ;Giėdraf nęęėpąi. at-

ipotekų,; .m- • to -pasekmėj e . apie 
400 namu laiko tuščius’.

FOR SALE — BY OWNER Į 

•list-and Francisco - 3 Bedroom' Stone 
Ranch with Den, L Shaped Living & 
Dining Room, Wall to Wall Carpet, 2 
Fireplaces &Baths, Finished Base
ment, 2 Car Garage, New Roof and 
Appliances, Fenced in Lanscąped Lot> 
(Buildable).'

......- ONLY $79,000 - 
į CALL 776-5355 after 6 
I-“"' AL or DOROTHY / ;

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI j 

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai- 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. - 
v.Tel. 927-3559

Kaip "bosas" įvertina 
išprievartavimą

■■ u- c-j;. i’O ■

SAN-FRANCISCO.- —; .Viena 
bėda — ne bėda, be.t.kai-dvi su- 

. . . r . v. . f „ « sėda.Jei ne kitaip, tai-šitaip
-tyk-ęs ' iš -Lie'tuycfe^ ir su( žmoną j aimanuoja Rosemary . : Belson, 
įGiė'clija apsišioj^'pas tėvą Jųoįl 22 metų amžiaus , taksi šoferė,

jatas.. St. Paif, lAįJiėrlos prąyini darba G. Kazlausko įmonėje ir
< ii*^Jt&ravosi apšigyveiid 'Los1 Angeles'mieste

• - SIUNTINIAI i LIETUVĄ i:

J 26°8 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 « TeL WA 5-2787

1 MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

, SIUNTINIAI I LIETUVĖ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE '
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629___Tet WA 5-2737

’leivis išprievartavo jos pačios 
’vairuojamame taksi, o dabar 
š bošas atleido iš tarnybos,' kal
tindamas, kad ji nerūpestingai

- atrenka; keleivius.’
■ : “Tu, per toli, iškiši savo spran
dą” barė Rosemary ją iš darbo 
atleidęs taksi sayininkas Guey 
Wong. “Aš negaliu:daugiau rizi
kuoti. Aš dar laimingas, kad 
automobilis nenukentėjo. Tu 
gali pakenkti mano apdraudai, 
priversti mane didinti taksi va
žiavimo kainas”. Dvi kitos 
Won go taksi šoferės niekuomet 
nebuvo išprievartautos. “TaT 
būsią gera pamoka jai pačiai”, 
nušnekėjo Wong.

• Pjatinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti uz pridedamu*doL

Pavardė ir vardai

Adreau

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitei toxlpK. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adreaai

Pavardė tr vardai

Adresai

Pavardė ir vardai

i irmat

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia,- didžiausia ir turtingiausią lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ,

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. .- ‘ ri t

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, Da
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime, apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums

, mielai pagelbės j SLA įsirašyti.

GaUte kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001

307 W. 30th S».
T< (212> 563-2210 “ '

SENIEMS LEITENANTAMS
(Atkelta'iš 4 psl.)

je, iškvietė L. Prapuolenį ir P. 
Narutį ir aktyvistų daliniams 
pasiūlė ginklus ir visą paramą 
SD motyvuose būdinga buvo 
tai, kad jie nenorį leisti, kad 
Gestapo remiami voldemarinin- 
kai perimtų visą lietuvių gyve
nimą ir reprezentuotų lietuvių 
tautą. Jie SD norį aprūpinti 
ginklais aktyvistus, kad tie ne
pasiduotų.

Tą pačią dieną sušauktame 
Aktyvistų Fronto štabo posėdy
je nusprendėme, kad tie pasiū 
lymai yra ryški naciu klasta, 
kurios pagalba jie nori garbin 
gas lietuvių rezistencines jėga: 
kompromituoti, todėl jau pat: 
laikas viešąją Lietuvių Aktyvis 
tų Fronto veiklą sustabdyti i- 
pereiti i priešnacinės rezistenci 
jos pogrindį. Nuo to laiko i: 
viešojo gyvenimo’ pranykome, i- 
pogrindyje formavosi Lietuvii 
Frontas.

(Pabaiga)

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia ' Darbininkų Ir Darbininkių

DĖMESIO
62-80 M.. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98, pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas - pėnsminKama 

x.-x . Ęreiptis:_^ 'j _ _
A. LAURAITIS'

4645 So. -ASHLAND AVE<_, 
-523x8775 * T* %-’

Quality Control Department has open
ing for inspector .with good back
ground in mechanical inspection of 
orecision aircraft parts. Duties will 
be first article layout, In process, and 
final inspection to close tolerance 
dimensions. Should Speak English.

CALCO MANUFACTURING CO.
f- 205 Factory Rd.-c ;

, Addison, IL 
628-2300

> ’» -Li ’
»; Equal opportunity employer

? CAFETERIA WORKER
Full Time. 10:30 A, M. to 7 P.M. 
Cashiering and steam fable experi
ence needed. Work two consecutive 
week ends off the 3rd week end. 
Good ■ benefits and -salary. Ask for 
Jane Bover.
SWEDISH CONVENANT ■ HOSPITAL

2745. W. Foster Ave.
784-4318

KELP WANTED — F EMA Li 
Darblnlnkip Rdkte

CASHIER WANTED
SOUTH WATER MARKET 
Hours 5 A.A. to 2 P.M.

Must be bondable. 
CONTACT — CRAIG 

829 - 7700

PERSONAL 
Asmeny Ieško

NORIU SUSIPAŽINTI gyvenimui 
draugą. Prašau atsiliepti i mano 
paieškojimą rimtą tautieti, mėgstan
tį ramu gyvenimą. Esu rimta, tvar
kinga moteris, 56 metu amžiaus. Laiš
ką su trumpu savo gyvenimo aprašy
mu prašau rašyti:prašau rašyti:

Nijolei, Box N r. 229 
c/o NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.
Chicago, IL 60608

Doctors find a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don’t let irregularly or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed 
Chocolated Tablets _ ~ t - ~ 
or Unfavored Pills EJk'LAX

A. TV ERAS
Laikrodžiaiirbrangenybėa

Pardavimas ir Taisymas ..L 
2646 West e’th $twet • 
Tel. REpublic. 7.-1941.

Siuntiniai! Lietuva 
ir kitos krašto* 

P. NIDZIMSKAS, 4045 Archer Av, 
CMeifey HI. WMX Tek YA 7-5910

Notary PeMle 
INCOME TAX SERVICE

»al> pat darom! vertimai giminiu 
iikvietimai. pildomi pilietybės pra- i

žyma! ir kitokį blankai. i

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208i/2 W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

r~~
Jt*TI 

IHUlUMtl

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A AuocliUi 

2649 West 63rd Street,
T-l. 776-5162 I

Trečiadieniais iš ankstu S'181!*' 
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. i 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. |Į 
____________ —7

Apdrausta* perkrau«tyma»
U jvairiv

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1 M2 arba 376-5996

S ~ NAUJIENOS, CHICAGO i, iu. Wednesday Juhė 27, 19ĮS




