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— Trys senatoriai pataria be 
jokios atodairos pakelti javų 
kainas, kad iš arabų valstybių 
pradėtų grįžti auksas ir doleriai.

kūno 
ligo-

— Naujas Kanados premjeras 
Clark mano, kad ne tik Kanada, 
bet ir JAV turėtų pakelti ja
vų kainas.

— Nori subendrinti sistemas 
Europos parlamentui išrinkti. 
Dabar jos labai įvairios.

— Vokietijos konservatoriai 
siūlo politiką E. Strausą kancle
rio pareigoms.

PATIKRINIMAS GALI UŽTRUKTI ASTUONIAS DIENAS.
APSUNKINTAS AVIACIJOS TRANSPORTAS

sveikinti kiekvieną 
nes jos visiems pa
ir nesukelia pilvo

— Jaųcm: ’•■hjirko milijoną 
bušeliu s u merų sojos pupelių 
de-’- .. .
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VAKAR SUSTACHOMEINI SUŠAUDĖ DAR VIENĄ
AVIACIJAI ĮSAKĖ APŠAUDYTI ISLAMIZMO 
NEPRIPAŽĮSTANČIUS KURDUS, TOTORIUS

TEHERANAS, Iranas. Pats( sias valdymo priemones. Jis ne- 
muia Chomeini trečiadienio ry
tą paskelbė, kad ryte „buvo su
šaudytas dar vienas šacho gene
rolas ir du aukšti valstybės tar
nautojai. Jie buvo suimti pasku
tinėmis dienomis, apklausinėti 
ir trečiadienio rytą sušaudyti. *.

Naftos gamybos direktoriams 
atsistatydinus, mula Chomeinį. 
pareiškė, kad pirmininkas pri
valo būti suimtas ir sušaudytas, 
bet iki šio meto jis dar. tebe
sėdi namie. Premjeras Bazarga-

bando žmonių įtikinti, bet bau
džia žiauriomis mahometoniško- 
mis bausmėmis. Už vieno kaimo 
gyventojo pareiškimą jis 
džia visą kaimelį ir nieko 
jo gyventojus.

Irano šachas bausdavo 
kaitusius asmenis, bet nebaus
davo viso kaimo ar genties. Mu
los grąžintos senos bausmės 
priemonės kelia baimę visų gy
ventojų tarpe.

įsakė toliau .eiti naftos pramo
nės tvarkytojų pareigas. Jie sėdi 
namie, niekas jų neklausinėja, 
bet kiekvienam aišku, kad mula 
nedovanos direktoriams už vie
šą pasipriešinimą ir drąsą atsi
statydinti. Vyrauja įsitikinimas, 
kad bet ’kurią dieną., mula gali
supykti, jim?,ryte su^’'^didesnės nelaimės, kurią galėtų

Atomo klaidas 
padarė žmonės

WASHINGTON, D.C.— Atsa
kingi valstybės pareigūnai, iš
nagrinėję Middletown įvykusį 
nuodingų dujų prasiveržimą, 
priėjo išvados, kad iki šio meto 
krašte dar neįvyko nė vienos

' dviem finansininkais ir milijo
nierių prekybininku.

LĖKTUVAI GRIAUNA
IŠTISUS KAIMUS

Irano premjeras kontroliuoja 
prasto aviaciją, bet mulos Cho
meini žinioje yra buvusi avia- 

. cijos mokykla ir buvę jožlakū-

lakūnams bombarduota’ keturis 
kaimus, kurių gyventojai atsi
sakė pripažinti Chomeini “šven
tu žmogumi”'ir jo paskelbtą “is
lamišką^Irano respubliką”.

Labiausiai nukentėjo . Irako 
pasienyje apsigyvenusieji kur
dai ir valstybės ‘centro žemę ap
gyvenusieji turkmėnai bei toto
riai. Jie visi pripažįsta mahome
tonų tikėjimą, bet jie nepripa
žįsta.. mulos Chomeini skelbia
mų idėjų. Mula negali pakęsti 
jokio pasipriešinimo. Jeigu jis 
negali keršyti tuojau, tai jis 
ruošiasi keršto veiksmams.

Premjeras Bazarganas nori 
draugingų santykių su Amerika, 
bet mula labiau nekenčia ame
rikiečių, negu patys rusai ko
munistai.

BAUDŽIA ISLAMIŠKO
MIS BAUSMĖMIS

Irane yra didokas skaičius 
arabų, turkmėnų, kurdų ir ki
toms gentims priklausančių pi
liečių. Mula Chomeini klasto
tais rinkimais paskelbė “Isla
mišką Irano respubliką” ir rei
kalauja, kad visi krašto gyven
tojai tą “islamišką respubliką” 
pripažintų.

Mula vartoja pačias žiauriau-

femautojas būtų -nelietęs ap
nuodyto vandens klapanų, tai 
jokio susirūpinimo nebūtų buvę.' 
Uždarytas klapanas vertė dides
nį karšto vandens kiekį veržtis 
laukan ir supleišėjo vamzdžius. 
Jokios kitos nelaimės krašte dar 
neįvyko. Specialistai apskaičiuo
ja, kad neįvyks. Veikiančios 

; krosnys automatiškai viską kon
troliuoją. Jeigu įvyktų nelaimė, 
tai .’ automatiškai apie nelaimę 
įspėtų.

Popiežius negali susi
tikti su pažįstamais

VARŠUVA, Lenkija.— Popie
žius Jonas Paulius II, sakyda
mas pamokslus, susitiko labai 
daug lenkų pažįstamų, kurie 
būtų norėję su juo susitikti ir 
pasikalbėti, bet jis negali to pa
daryti. Pažįstamų skaičius toks 
didelis, o laikas toks trumpas, 
kad jis jų negali susitikti. Jie 
turi būti patenkinti jo maldomis 
ir sakytais pamokslais, kurių 
metu jis išdėsto savo giliausius 
įsitikinimus. Vieną kitą seną 
draugą popiežius bando pašauk
ti telefonu, bet visų* pašaukti 
.nepajėgia. Be to, jis dar turės 
vykti į Krokuvą savo giminių 
aplankyti, su kuriais daug laiko 
taip pat neturės.

CM®;

Keičia nuomonę apie 
algų kontrolę

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas Carteris yra pasiruošęs

Aviacijos inžinieriai kiekvieną dieną ruošia planus naujiems 
lėktuvams statyti. Paveiksle matome lėktuvą, galinti 

Įtraukti ir ištiesti galingus savo sparnus.

.... STEBĖTOJ AI .GIRIA LIETUVIUS-, KAD JlŽjGERIAUSIAI
. . LAIKOSI SOVIETŲ EKONOMINĖJE SISTEMOJE

Keliaujantis TV komentato-| Vilniuje prieš karą gyveno 
rius ir spaudos korespondentas i daug žydų. Jie sakydavo, kad 
Jay Bushinsky lankėsi Sovietų • lietuviams Vilnius yra kas žy- 
Sąjungoje ir buvo okupuotoje dams Jeruzalė. Jo pusę gyven- •

reportažą, atspausdintą Chicago nacių išnaikintų. Tik maža dalis 
Sun-Times dienraščio trečiadie-1 likusių imigravo į Izraelį arba 
nio laidoje. JAV. Tačiau didelis plakatas

Vilniuje, sovietinės Lietuvos Yiddish kalba, skelbiantis kon- 
sostinėje, keliautoją pasveikina certą, priminė, kad čia žydų dar 
rusiškas užrašas: “Sovietų Są- tebėra.
junga yra mūsų tėvynė”. Lietu
viai tai supranta, nes privalo 
suprasti. Jų buvusi nepriklau
soma respublika inkorporuota į 
Sovietų Sąjungą prieš 40 metų, 
tik laike karo, 1941-1944 m„ bu
vo vokiečių okupuota, o dabar 
vėl yra Sovietų Sąjungos da
limi.

Laivo gaisras ežere
COPPER HARBOR, Mich. — 

Keturi, o -gal ir šeši jūrininkai 
žuvo, pehki sunkiai sužeisti (ap
degė) ir 5 į iššoko Į- labai šaltą 
Supert i ežero vandenį, kai ant- 
radi<' į Kanados 730 pėdų ilgu
mo laivas Cartiercliffe su kuku
rūzų transportu ‘ Mianesotos 
į Kvebeką ne+'- . Copper Harbor 

.aisra užgesina a- 
kraščių Sargybos lai- . Kurie 
ir nuo plaustų pa;.ne gyvus iš
sigelbėjusius įgulos narius. Su
žeistieji, keli su 80 nuoš. 
apdegimais, nugabenti į 
nines.

Birželio 7: Paulina, Norber
tas, Milda, šilgailė, Ramentas, 
Darbutas.

Saulė teka 5:17, leidiifisi 6:22.
Oras šiltis, gali lyti.

Kaip ir visuose Sov. Sąjungos 
miestuose, gyventojai čia gerai 
apsirengę. JAV stiliaus mėlynos 
kelnės — jeans — yra madoje.

Pabaigoje straipsnio J. Bush- 
insky supažindina su okupacijų 
eiga nuo pat 1939 metų ir žydų 
genocidu nacių okupacijos metu.

Tačiau tautinės ir separatisti
nės tendencijos čia tebėra gy
vos, taip pat politiniai idealai 
neprapuolė besikeičiančiuose re
žimuose, tačiau jie nėra pastebi
mi atsitiktinam keliautojui.

Vakariečių stebėtojai giria lie
tuvius, kad jie geriausiai laikosi 
Sovietų ekonominėje sistemoje. 
Iš Maskvoje esančių diplomatų 
ar ten paskirtų korespondentų 
girdisi, kad iš visų SSSR kraštų 
Lietuva yra arčiausiai vakarie
čių stiliams ir standartams. I <

Nauji pastatai auga ant kalvų 
Vilniaus priemiesčiuose. Galima 
matyti puikios architektūros 
dangoraižių ir modernių centri
nių krautuvių, panašių į Vaka
rų Europos ar Izraelio, jei jau 
ne Amerikos..

1939 m. Vilniuje buvo mažiau 
negu 200,000 gyventojų, o karo » 
pabaigoje tik apie 100,000, gi da” 
bar yra 475,000 gyventojų. Jame 
dominuoja Romos katalikai, vei- j 
kia 22 bažnyčios, rusų ortodok
sų bei žydų maldos namai. Mies
te 42% yra lietuviu. 25% rusų,

Pataria JAV supirkti 
visus javus

NEW YORK, N.Y.— Finansi
ninkai pataria Amerikos pirk
liams supirkti Kanados ir Aust
ralijos javus, o vėliau pakelti 
javų kainas. Arabai ir rusai už 
javus tada turės mokėti tiek, 
kiek šiandien amerikiečiai moka 
už gazoliną. Finansininkai yra 
įsitikinę, kad į Ameriką grįžtų 
ne tik doleriai, bet ir auksas. Be 
to, amerikiečiai galėtų duoti ja
vų toms tautoms, kurios nepa-18% lenkų, <"7% baltgudžrų ir 
jėgia mokėti. Dabartiniu metu'mažiau 1% žydų. Lietuviai turi 
rusai pasinaudoja Amerikos pi- (75 mokyklas, rusai 11, lenkai 5. 
giais javais ir gerokai uždirba. 
Šis pasiūlymas sukėlė susidomė
jimo ne tik vyriausybės sluoks
niuose, bet ir tarptautinėje rin
koje. , . , ‘ y

275 žmonių žuvo dėlei 
lėktuvo neprižiūrėjimo
Los Angeles Times iš Okla

homa City praneša, kad Ameri
can Airlines DC-10, kuris nese
niai prie Chicagos su 272 žmonė
mis nukrito ir sudegė, mažiau
siai septynis kartus buvo anks
čiau priverstas padaryti nelaiku 
ir nevietoje nusileidimus tokiai 
ar kitokiai mašinerijos daliai 
sugedus ar šiaip nustojus veikti. 
Skrendant buvo sustabdytas ke
turis kartus ir išjungtas vienas 
motoras ir gesintuvu užgesintas 
prasidedantis gaisras. Vieną kar
tą lėktuvui skrendant buvo iš
piltas degalas ir visokių kitokių 
negalavimų, kol atsitiko pasku
tinioji nelaimė gegužės 25 dieną, 
nrįpažinta didžiausia visoje JAV 
aviacijoje nelaimių istorijoje.

CHICAGO. — U.S. Distrikto 
teismo jury pripažino kaltu 
miesto elektros inspektorių J. 
Glynn, apkaltindama tarp 1974 
ir 1978 metų priėmus iš elektros 
kontraktorių $4.705 kyšių. Jury 
nustatė, kad Glynn nusikalto 25 
atvejais. Prokuratūros nuomo
ne, Glynn gali gauti iki 20 metų 
kalėjimo ir iki $10.000 piniginės 
pabaudos.

Nikaragvos sukilimas 
rimtai gresia Somozai

MANAGUA. — Sandinistai 
partizanai nuo antradienio tvir
tai laiko užėmę antrą Nikarag
vos didmiestį Leon ir neleidžia 
Somozos nacionalinei gvardijai 
nė nosies iš apkasų iškišti. Par
tizanai laiko užėmę ir Leono 
aerodromą, nepaisant Somozos 
gvardijos (kareivių ir policinin
kų) atakos raketomis.

Projektuojama Vilniaus sena
miestį -atstatyti, koks jis buvo 
prieš 500 metų. To rezultate-jau 
yra restoranas Lokys,-įrengtas 
atremontuotame pastate.

VLIKAS PRAŠO SIŲSTI PADĖKOS LAIŠKUS POPIEŽIUI
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kreipiasi Į lais

vojo pasaulio lietuvius ir lietuvių -organizacijas, kviesdamas re
aguoti laiškais ir telegramomis į Popiežiaus- Jono Pauliaus II 
stiprius pasisakymus prieš varžymą-žmogaus Tr religijos-teisių 
komtmiMtnritiese kraštuose," : s-*’“-; š-sr e*

‘ r.-r:- --k. s ’ \ , z*
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WASHINGTON. D.C. — Fe
deralinė aviacijos administracija 
trečiadienio rytą sustabdė visus 
DC-10 keleivinius lėktuvus, kol 
nebus nuodugniai patikrinti visi 
lėktuvų sostai motorams laikyti.
Federalinė aviacijos vadovybė, keisti savo nuomonę apie algų 
gavusi pranešimus iš Kaliforni
jos apie dviejų lėktuvų sostų 
supleišėjimą ir O’Hare aerodro
me nukritusio lėktuvo sostų trū
kumus, pati sustabdė visus ke
leivinius šios rūšies lėktuvus, 
kol viskas bus nuodugniai pa
tikrinta.

Federalinis teisėjas, gavęs in
formacijų apie DC-10 nelaimes 
ir keleivių skundus, buvo pasi
ruošęs svarstyti, ar verta leisti 
DC-10 lėktuvams vežioti kelei
vius, antradienio vakarą gavo 
Federalinės aviacijos administ
racijos prašymą atidėti kelioms 
valandoms bylos nagrinėjimą ir 
sprendimo paskelbimą, - visą* rei
kalą -atidėjo, tuo trečiadienio 
rytą Federalinė aviacijos admi
nistracija, gavusi papildomų ži
nių apie paskutinių dienų nelai
mes, trečiadienio rytą įsakė su
stabdyti visus DC-10 lėktuvus, 
kol nebus patikrinti visi lėktuvų 
motorams laikyti sostai ir, jeigu 
atsiras trūkumų, visi turės būti 
pataisyti, šitas įsakymas buvo 
toks griežtas, kad jis jau pirmo
mis ryto valandomis uždraudė 
DC-10 lėktuvams vežioti kelei
vius, kol viskas nebus patikrin
ta ir pataisyta.

Patikrinimas ir pataisymas 
gali mažiausiai užtrukti aštuo- 
nias dienas. Visa eilė lėktuvų 
buvo paruošta skristi ir vežti 
keleivius, bet Federalinė admi
nistracija uždraudė jau trečia
dienio rytą pakilti. Iš viso da
bartiniu metu Amerikoje kelei
vius kasdien vežiojo 137 šios rū
šies keleiviniai lėktuvai. Kiek
vienas galėjo vežti, jei buvo rei
kalo. po 300 ir daugiau keleivių. 
Trečiadienio rytą kiti keleivi
niai lėktuvai turėjo paimti tuos 
keleivius, kuriuos turėjo vežti 
DC-10 lėktuvai.

Atrodo, kad pati silpniausioji 
DC-10 lėktuvo vieta yra buvęs 
lėktuvo sostas, prie kurio būda
vo pritvirtintas galingas spraus- 
minis motoras. Pradžioje many
ta. kad silpni buvo motorą pri
jungiamieji sraigtai, bet dabar 
aiškėja, kad silpniausieji buvo 
motorų sostai. Tyrinėjimai rodo, 
kad O’Hare aerodrome nukritu
sio motoro sostai buvo supleišė
ję ir pervargę. Metalas buvo 
pervargęs praeitais metais vy
kusio patikrinimo metu, o šiais 
metais sostas neišlaikė motoro 
ir paleido.

Pirmiausia buvo nutrauktas 
galingas motoro sraigtas, o vė
liau neatlaikė pats motoras. 
Dabar išaiškinta, kad buvo “nu
vargęs” metalas, laikąs motorą 
nustatytoje vietoje. Nukritusio 
lėktuvo motorams laikyti sostai 
buvo supleišėję. F e d e ralinė 
aviacijos- administracija dabar 
yra įsitikinusi, kad nelaimę tbk-

ir kainų kontrolę. Prezidentas 
prašė krašto gyventojus nerei
kalauti didesnių algų, o pramo
nininkus — nekelti produktų 
kainų. Jis manė, kad amerikie
čiai problemą supras ir išvengs 
bereikalingų išlaidų. Jis žino, 
kad algų ir kainų kontrolės įve
dimas valstybei brangiai kai- 
nuoja.

Bet jis taip pat mato, kad di
delis noras pasipelnyti verčia 
tam tikrą gyventojų dalį ne
kreipti dėmesio į prezidento 
prašymą. Prezidentas jau įsakė 
pareigūnams paruošti instrukci
jas algų ir kainų kontrolei. Už 
šios nuomonės- pakeitimą prezi
dentas taip pat kritikuojamas 
už “principo” nesilaikymą.

Rinks naujų Europos 
seimą C

ŠTRASBURGAS. Prancūziją. 
— Vakarų Europoje veikia gana 
stipri Europos rinka, kurios at
stovai dažnai sprendžia ne vien 
tik rinkos reikalus;

Visos Vakarų Europos valsty
bės yra įsitikinusios, kad rinka 
visoms tautoms yra reikalinga. 
Kiekviena valstybė siunčia nau
jus žmones i štrasburgą. kad 
galėtų pagerinti prekybos reika
lus ir aptarti būtinus politinius 
klausimus. Vyrauja įsitikinimas, 
kad pasiųstieji žmonės rinkos 
klausimą aptarti, taip pat palies 
kelis politinius klausimus, kurie 
Europos, rinkos pasitarimus gali 
nukreipti į Europos parlamento 
aptarimą.

— Apdairūs biznieriai siūlų 
šiltomis dešrelėmis (hot dogs) 
geriausia O 
užsienieti, 
tinkančios 
skausmo.

tuvui ati ’še ne sraigtas, bet su- 
pleišėjęs mostas. Paskutinis lėk
tuvo tikrinimas rodė, kad sostų 
metalas jau buvo pervargęs.

Tiksliai nustatyta, kad O’Hare 
lėktuvo nelaimės metu gyvybės 
neteko 275 žmonės. Antradienį 
rastas dar vienas lavonas. Ma
tyti. kad jis buvo žemėje, lėk
tuvas ant jo užkrito, užmušė ir 
apvertė įvairiu laužu.

Visa eilė asmenų netekusiu 
savo artimųjų nelaimės h.tiu, 
reikalauja iš aviacijos transpor
to bendrovės? didelių sumu už 
žuvusius. Teismas spręs; prašy
mus ir išmokomas sumas.



Gen. T. Daukanto jnnj šaulių kuopos 
pavasarinis parengimas

Jau yar prigijusi tradicija, šauliškąjai veiklai paskatinantis 
kad Čikagos Gen. T. Daukanto reiškinys ir tarpusavio bendra-;

vimo bei bendradarbiavimo pa-} 
vyzdys, užsitarnavęs Gen. T.i 
Daukanto jūrų šaulių kuopos; 
vadovybės bei narių širdingiau
sios padėkos, kuri tą vakarą 
gausiais susirinkusių plojimais 
buvo šireikšta.

Toliau sekė vaišės- Joms, kuo’-l 
pos moterims patarnaujant, va- 
dovavo kuopos moterų vadovė 
j š. M. Gidienė ir jos pavaduo
toja j-š. U. Zinkienė, žiūrėda-

jūrų šaulių kuopa, kiekvienais 
metais, savo plaukymo sezoną 
pradeda pasilinksminimu, ku
ris šiais metais įvyko gegužės 
m- 26 d. šaulių namuose. Nežiū
rint ilgojo savaitgalio, kada 
da.g kas išvyk?!? iš miesto į 
gamtą ir kad tą vakarą Čikago
je vyko keletas didesnių paren
gimų, jūrų šaulių pasilinksmini
me dalyvavo 162 svečiai, jūrinės 
šauliškcšios veiklos rėmėjai.

šį tradiciniai metinį, plaukto- mos, kad visi būtų aprūpinti p. 
jimo sezono atidarymo paren
gimą pradėjo kuopos pirminin
kas Ed. Vengianskas, pasveiki
nęs vakaro dalyvius su linkėji
mais linksmai šauliškoje nuo
laikoje praleisti vakarą su Gen- 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
šauliais. Susirinkusiems buvo 
pristatyti nuoširdūs jurų šaulių 
rėmėjai Gen. sįt. pik. K. Dabu- 
levičius ir LDK- Birutės Dr-jos 
pirmininkė p.. K. Leonaitienė, 
svečiai iš tolimosios Australijos 
p. K. Astramskas su dukra Kri
stina, iš Veiiecuelos p.p. Kazys 
ir Ona Kazimerėnai su dukra 
Elzbieta ir sųdarę: atskirus sta
lus Cicero Klaipėdos jūrų šau
lių kuopds Sesės, bei broliai šau
liai, Venecūelos klubo ir Lietu
vių Evangelikų Ljuteronu para
pijos nariai: *

Ypatingai džiaugsmingai bu
vo sutiktas LDK Birutės Dr-jos 
pirm. K. Leonaitienės ir buvu
sio ilagemčio LKV& “Ramovė ’ 
C- V-bos pirmin. Gen. št- pik- K. 
Dabulevičiaus pristatymas, ku
rie pakviesti tarė atatinkamą 
paskatinantį žodį, Gen. T. Dau
kanto jūrų ša ubų kuopos vyrų 
ir moterų metinėms šaudymo 
varžyboms, kuopos pirmininkui 
įteikė gražias ir didingas perei
namąsias taures — pik. K. Da- 
bulevičius savo asmeninę, o g. 
K. Leonaitienė — LDK Birutės 
Dr-jos valdybės vardu. Gau
siems plojimams aidint, kalba
mos taurės buvo perduotos kuo
pos šaudymo sporto; vadovui j. 
š. A Martinkui.

Tai gražus ir reikšmingas,

Matulevičienės skaniai paga
mintais valgiais, kad niekam jo 
netrūktų. Užkandus, smagiam 
“Vytis” orkestrui grojant, buvo 
pradėti šokiai. Sukosi poros, kle
gėjo salėje svečiai, vyravo links
ma ir džiaugsminga nuotaika. 
Veikė turtingas įvairiais gėri
mais baras, jūrų šaulių A. Aba.- K. Pumpučio ir j. š. M. Maks-
ravičiaus ir R. Kalibato vikriai) vyčio priežiūroje, jūrų šauliai 
aptarnaujamas.

Pasilinksminimui įpusėjus G. 
Kuzmienė,. C. Vidžius ir V. Uta- 
ra energingai pravedė rėmėjų 
suaukotų’ dvanų, gausų savo lai- miausiu laiku prieš birželio m. 
nuėjimais paskirstymą ir vaka- 15 d, bus nuleistas į vandenį. Pir- 
ro dalyviai turėjo progą sušok- masis, Gen- T. Daukanto jūrų 
ti rožių valsą. Jūriniai šauliško-į šaulių kuopos laivo šių metų 
sios veiklos rėmėjui Itn. Jonui išplaukimas numatytas kuopos 
Balčiūnui, jo gimtadienio’ pro- valdybos nariams-laivo parpluk- 
ga’, visi sugiedojo ilgiausių me- dymas iš žiemos ucisto Doltone, 
tų- Protarpiais šaulių salėje UI. į vasaros inkai avimo vietą, 
skambėjo lietuviška ”d a, i n a. 
Taip, kad atvykusiems -į‘"šį jū
ros šaulių parengimą nuobo
džiauti neteko-samogiai buvo pa
silinksminta, keletą valandų pa
buvota jūrų šaulių šeimoje, pa
sivaišinta ir pasišakta- Tuom 
Gen. Daukanto jūrų šaulių, kuo
pa atžymėjo 1979-jų m. plaukio
jimo sezono atidarymą, kuris 
praėjo su visokeriopu pasiseki
mu.

šia proga tenka keliais žo
džiais užsiminti ir suinteresuo
tą lietuviškąją visuomenę, bent 
tampai, painformuoti apie Gen- 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
jūrinės programos vykdymą — 
“Gen. T- Daukantas II” laivu 
pramatomus plaukiojimus.

Dabartinių’ metų, laivo kap.

V. Zinkus, N. Martinkus, J. Ule
vičius ir M. Mikėnas atlieka 
paskutiniuo'sius reikiamus laivo 
paruošimo darbus, kuris arti-

Jetroito naujienos
švvturio Jūrų’ šauliu veikla.

Š. iiK gegužės mėn. 25 d. Švy
turio kp. pirm. A. Šukio rezi
dencijoje 9731 Andrevs Avė., 
Allen <Park, įvyko kuopos V-bos 
posėdis- Posėdyje dalyvavo A ir 
A. Šukiai, B. Valiukėnas, J. Bra
ziūnas, V. Rinkęvijius, SL Lun
gys, P. Bušknys^ J. Simpukas, 
K. Ramanauskas ir J/ Kraičius. 
Pirmininkas A. Šukys savo 
trumpoj e apžvalgoj e skatino

Manroe prieplauką Čikagoje-
1979-jų metų plaukiojimo už

siėmimų programa bus pradė
ta, dalyvaujant kuopos nariams 
ir svečiams bei rėmėjams, mi
rusių kuopos nariu ir žuvusių, 
vandenynuose lietuvių jūreivių perekaitė j Braziūnas; apie ka- 
pagerbunu, nuo laivo nulei- sos pranešima padarė V. 
džiaut vainikų j Michigano eze- Rinkevič'inSi 0 ie' šauliu s,o. 
rą. Po to sexs, bendra tvarkai -
nustatyti, savaitgalio sekmadie
niniai plaukimai, kuriuose jau 
dabar iš anksto, Čikagoje vei- _____________ ________
kiančių šaulių dalinių sesės-bei ~ - .»». • .v '■ L i ■ -
broliai, lietuvių visuomenė,y o skelbiamas kuopos bendraraš- 

kudpos ^pladripjimo čiuose ir spaudoje/nurodant kurypatingai.
sezono atidarymo-uždaryino pa
rengimų dalyviai bei lankytojai 
ir jaunimo organizacijų nariai 
yra kviečiami dalyvauti. Tikslus 
tvarkaraštis, kiek vėliau, bus

Rar the woman 
■ who’s at the heart of

■SS You can’t afford to be wrong. 
Because if you're in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
future, too.

And that's where U.S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you'll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman wdio really know; 
a good bargain.
Now E Bond* po\ Kid to
maturity rtf S yearn th*' firwtyear). ■ 
Bond* nre repUcrd if I'wt. xtolrn or destroyed. 
When needed. th» v on hr o&hed«f your 
bank. Interest r not select to Matter k»at 
mmme -ta®*. end federal tax nxy be 
deferred tintfl redemption.
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E. Braziūnienė, St. Butkaus Išrinktasis Sąjungos pirm. K. 
Milkovaitis perskaitė sąrašą įei
nančių į valdybą- Centro Valdy
bą sudarė trylika narių, 'visi iš ; 
Čikagos, vienas iš Floridos. At
stovai rankų plojimu visus pa
tvirtino: pirmininkas K- Milko
vaitis ir nariai — VI. Išganantis, 
J. Jasaitis, dr. K. Pautienius iš 
Floridos, St Benotavičius, J. 
Mockonis, E. Veųgionskas, A. 
Ramonis, A. Markauskas, VL 
Petrošiūnas, K. Tautkus, kun. 
J. Borevičius ir A. Budreckas.

Po valdybos išrinkimo, pir
mininkaujantis J- Jasaitis ir ki
ti delegatai, dar pasiūlė V-bą 
papildyti. Pasiūlė iš Detroito

Garbės Teismo M. Snapštys, D 
Mrngėlienė, K. Sragauskas ir A. 
Grinius; Viso 19 atetovų. Tai ne
mažas skaičius pasišventusių 
šaulių.

Vykome su automobiliais. 
Mane nuvežė Šaulių Stovyklos 
Komendantas Stepas Lungys. 
Apsistojome pas Lungių drau
gus Ponus Maletus. P. Maleta 
yra šaulių fc'tografas specialis
tas, rūsyje turi įrengtą foto la
boratoriją. Mus supažindino su 
brangiais aparatais. Kai kurie 
sieką net iki dviejų tūkstančių 
dolerių. _ ...

Detroitiečiai šauliai suvažia** mž- A. Šukį ir V. Rinkes ičių is 
vimo išvakarėse buvome pak-. Čikagos E., V engianską ir dar 
viesti Gen. Daukanto Jūrų Šau-.kaž ką. Balsavo tiktai už du E. 
lių kuopos vado'vybės vaišėms’ Vengianską ir A Šukį. Išrinko 
į Ponų Zinkų rezidenciją. Tai'Jūrų šaulių vadovu E. Vengian- 
gražus gestas iš Čikagos Jūrų skė> už pasiūlytus kitus kandi- 
šaubų. Draugiškai detroitiečius datus nebalsavo. Atrddo, kad c. 
pavaišino, pasidalinome įspū- valdybos dalis rinkta, o kita da- 
dėiais. >-■ jliš c. V-bos pirm, paskirta. Jei

Trumpu žodžiu svečius pa-j jau balsuojama, reikėjo balsuo 
sveikino pirm- E. Vengianskas. 'ti už visus kandidatus.
Už šiltą priėmimą padėkos žodį Moierų vadove išrinko balsa- 
tarė Detroito Jūrų šaulių kp. vimo bQdu st Ceceričienę. Gar-

Moterų vadovę išrinko baisa*

. StOCri
inĄmerica.

Join the Payroll Savings Plo

•

darbų, pagelhininkai mažai 
pagelbsti.

Moterų vadovė A. Šukienė 
painformavo apie ligonių lanky
mą ir apie mirusiųjų lankymą 
kapinėse- Nutarta mirusiųjų die
noje aplankyti mirusių šaulių 
kapus ir padėti gėlių.

Nutarė birželio 10 d. atidary
ti stovyklą, į atidarymą kviesti 
šaulius ir svečius. S tdvykla bus 
i-dara iš ryto- Šaulės sesės paga- 

, v j • mins skaniu užkandžiu, broliaitarpe saulių darnaus sugyveni-1- .. . . “ ... -v. .. , j , . !sauliargaivmancių gėrimu.mo, prase vengti skundų kurie. - 7- ™ ®■ • , - . ~ Birželio 23 d. numatomos Jobe rmitesnių pnezascių rašomi., . . T . . .. , . ,j nines. Joninių išvakarėse bus de- 
Praeito posėdžio protokolą’ginamas laužas, ieškomas pa

i pančio žiedas. Meninę progra
mą atlikti yra pakviestas mer
gaičių choras, vadovas muzikas 
St Sližys.

Posėdis užsibaigė 7 vai. vaka
ro. Po posėdžio-kavutė ir už
kandžiai kuriuos paruošė mieli 
šeimininkai A. Ir A. Šukiai. Vai
šių metu prisimintas Petro Buk- 
šnio gimtadienis ir jo garbei su
giedota ilgiausių metų.

te. pūma. A Šukys. Tarė žodį ir bu-į^^ Teaman pasiūlė iš Detroito 
Į ■

vyklos reikalus painformavo 
St. Lungys pareikšdamas, kad iš 
po žiemos-stovykloje-esą dau.

kreiptis norint Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių. kuopos laivu 
plaukiojimais pasinaudoti.

Tad po linksmo ir sėkmingo 
š. m. gegužės m. 26 d. tradici
nio Čikagos jūrų šaulių plaukio
jimo sezono atidarymo pobū
vio, dėkojant jūriniai šauliškos 
veiklos rėmėjams už atsilanky
mą bei paramą veiklai, taria
me visiems iki „malonau s susiti
kimo ant “Genri T. Daukantas 
IF’ laivo denio Mįchigano ežero 
bangose. J. š.

The Di-Gei

Di-Gei.

vgs laivo kapitonas M. Maksv^'-Į gnapštys ir perskaitė į gar-
tis. Laikas prabėgo labai greitai teismą kandidatus. Iš Kle
in geroje nuotaikoje skirstemės velando pasiūiė kandidatus, ro- 
poilsiui. ijOSj Vaidevutis. Balsavo pu-

Čočf<1 rlicvnizv t*xt'Fo Trici T QCJHP i •siau slaptu balsavimu rezultate 
laimėjo Detroitas.

Keista, kad siūlomi kandida
tai net suvažiavimuose nedaly
vauja, tai kuriam galam tada 
į suvažiavimus važiuoti.

Kontrolės Komisija išrinkta 
ranką plojimu.

Užbaigai Sąjungos pirm, tarė 
padėkos žodį suvažiavusiems 
delegatams - tems. Sugiedotas 

{Lietuvos himnas ir išneštos ve- 
m/.

Vakare 8 vai.; įvyko šaunus 
j . namuose. Dalyva

vo per 200 kviestinių svečių. 
Menine dali atliko solistai Moir 
kai, puikiai sudainavę pasirink
tas dainas. ^Publika šiltai paplo
jo J. Jėsaiiis dainininkams pa
dėkoj^ bj^akomp. D- Lapinskas 
Įteikė pūošfę gėlių-

Gegužės 20 d., sekmadienį, 10 
vai. ryto Brighton Parko Para
pijos bažnyčioj įvyko pamaldos 
už žuvusius šaulius ir partizanus 
kovojusius dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės. Į bažny
čią buvo įnešta 17 vėliavų. Už
sibaigus pamaldoms, sugiedotą

poilsiui. i
šeštadienio rytą visi LSST at-* 

stovai rinkomės į Šaulių Namus 
svarstyti ir spręsti Sąjungos rei
kalų ir išrinkti trims metams 
Sąjungos pirmininką, Valdybos 
narius ir Garbės Teismą. Po at
stovų registracijos 9 vai. LŠST 
pirmininkas Karolis Milkovai
tis atidarė suvažiavimą. Po 
trumpo atidaromojo žodžio, bu
vo įneštos 16' organizacijų vė
liavų sugiedotas Tautos him
nas. Žodį tarė Konsule Dau-Į 
džvardienė. Pirmininkauti buvo 
pakviestas J. Jasaitis ir A- Pe-balius kaulių 
trušaitis- Sekretoriatą sudarė 
E. Vengianskas K. Tautkus, J- 
Mackonis ir K. Povilaitis. Invo- 
kaciją skaitė kūn. J. Borevičius.! 
Pagerbti atsistojimu mirusieji 
šauliai ,ii- paytįzaBai. Daug svei
kinta žodžiu ir raštu: Vlilte 
pirm. dr. K. Bobelis, Altos pirm, 
dr. K. Šidlauskas, R- LB. Juške
vičius, diplomatas St- Lozorai-

Apie LSST- suvažiavimų 
Čikagoje.

Suvažiavime dalyvavo Ame
rikos ir Kanados padaliniai, vi
so 139 atstovai. Daugiausia at
stovų iš Čikagos. Kitų centrinių 
organizacijų atstovų mažiau te- 
suvažiuoja. Suvažiavimo dar
botvarkė atstovams nebuvo iš
siuntinėta, todėl svarstymuose 
ant greitųjų sunkiau buvo susi
gaudyti. Apie nesklandumus pa
rašysiu kiek žemiau, o dabar 
kiek apie Detroito vienetus, nes 
jų suvažiavime nemažai dalyva
vo.

Iš Detroito suvažiavime daly- 1 
vavo: švyturio Jurų Šaulių kp. 
pirm. A- Šukys, moterų vadovė 
A Šukienė A. Bukšnienė P-. 
Bųkšnys, V. Rinkevičius, S.. 
Paulikienė, St. Lungys, E. Lun- 
gienė, vicepinn. B. Valiukėnas. 
G. Valiukėnienė, J. Braziūnas,

A. Simutis, dr. J. Zmuidzinas 
ir kiti-

Po sveikinimų buvo c. Valdy
bos pranešimai apie kasos sto*
vį turto stovį^Kontrolės Komi-Į Liettivoš himnas. ~ ’

Ant. Bukauskassįją ir Garbės Teismą.
Diskusijose dėl Valdybos pra

nešimo kaip kur pasisakyta aš
trokai, ypač dėl Garbės Teismo 
aštrumo tardymuose. Nežiūrint 
to risi pranešimai buvo, priimti.

Po “Šaulio vadovo” aptarimo,) 
Sąjungos pirmininko ir kitų C.v. 
rinkimai. Į Sąjungos pirminin
kus buvo pasiūlyti du kandida
tai — K Milkovaitis iš Ckica-j 
gos h- S. Jokūbaitis iš Kanados. 
Llaptu balsavimu dauguma bal
sų išrinktas Karolis Milkovaitis-

■Docrcrs iind 3 special laxative 
ingredient to be highly effective in 
retiring even severe constication 
overaignt Don't let irregularly or 
constipation become a problem.

meihcal mgredien.1 is now 
available -tn the exclusive £X-LĄK 
formula. Use orrty as directed. 
Choc&iated Tablets 
or Unflavored.-PiUs.

Forging Fuel Economy

f SOME CMtCAGO MOTOR CLUB T/PS ON

< EXPRESSWAY  DRfV/Mrf * * •
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

yOU'LL RUN INTO TROUBLE *F 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE

HF YOU DRIVE AT THE

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
b getting from car parts before they even go into the auto* 
mobūe. The fuel gas is being saved at Chevrolet** Detroit 
Gear b Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat teeaf^i 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat tceatment, seme three 
Būliea cubic feet of gat per month nr mlŪtan cubit
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J. SARAPNICKAS kad leistų trum-

Kanados naujienos
MANO ĮSPŪDŽIAI APSILANKIUS PAS HOPE, VANKUVERIO, 
VIKTORIJOS IR KITUS LIETUVIUS BRITŲ KOLUMBIJOJE 

tokių įvykių, kad užpuola nuo
šalioje vietoje praeivį, apiplėšia 
ir net visai nužudo. Pagal VI. 
Baltrūno pranešimą, ir vienas 

j lietuvis Kazys Mišeikis, saugo
jęs 7 mylių geležinkelio ruožą, 
buvo užmuštas kietu daiktu į 
galvą. Tai buvo indi jonų auka, 
tikslu iš jo atimti pinigus. .0 in- 
.dijonai visuose miesteliuose tu
ri pilną teisę eiti į viešbučius.

štai ir atsiradome dr. V.'Vy
čino vaišingame riame. Jo žmo
nelė tuojau paruošė užkandž ų 
ir prie jų visokio skystimėlio. 
Kadangi laikas buvo vėlokas, o 
sekantį rytą anksti turėjome vėl 
grįžti į 'namus, tai atsisakėme

(Tęsinys)
Balandžio 16 d. vykstame į 

B.C. sostinę Victoria aplankyti 
dr. V. Vyčino šeimą. Iš Vancou- 
verio miesto išvykome autobu-1 
su iki keleivinio laivo. Uostas 
taip įrengtas, kad autobusas 
privažiavęs prie laivo keltuvo 
įvažiuoja Į vidų ir veža keleivius 
skersai kanalą į kitą pusę, kur 
tas pats autobusas vėl veža savo 
keleivius plentu j norimas vie
toves. Kadangi buvo nedarbo 
d:ena, Į laivą keleivių suvažiavo 
keli autobusai, kiti su lengvomis 
mašinomis. Važiuojant per ka
nalą laivu matėsi devyni dideli 
laivai; laukiantys eilės pasi
krauti Kanados kviečių, anglių,' pernakvoti pas dr. V. Vyčiną ir 
statybinės medžiagos ir vykti (iš anksto buvome pasiėmę vieš- 
su kroviniu į kitus pasaulio būtį nakvynei, 
kraštus.

Sekančią dieną, grįžtant iš 
Viktorijos, tokių laukiančių lai-

Detroito Liet. Organizacija 
Centro pranešimas

Malonūs Detroito ir apy
linkių lietuviai'.&

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centru Valdyba yra įsiparei
gojusi su kitomis tautybėmis 
dalyvauti festivalyje birželio 
men. 15-16 ir 17 dienomis.

Festivalis Įvyks Hart Plaza 
Detroite vidurmiestyje prie upės 
kranto, tarp Fordo Auditorijos 

1 ir Gobu Hali naujai Įrengtoje

t
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Neleidžia. Tada

Apie dr. V. Vyčiną buvau gir- kjtj po 
dėjęs, kad jis šalia Viktorijos j metais pgf(Ja^ 
1963 metais norėjo įsteigti lietu- ■ ■1
višką kaimą. Man kaipo Naujie-

VU priskaičiau 14. Važiuojant nu įendradarbiui ,r tek„ dau.
sauskeliu autobusu matėsi tūks- • 
tančiai sukrypusių ir apleistų 
namukų ir po kelolika krūvo
mis. Tai būta anksčiau indi jonų 
rezervacijų, bet dabar jie, gau
dami pensijas ir kitokias pašal
pas, apleido buvusias gyvenvie
tes ir persikėlė gyventi į mies
telius ir didžiuosius miestus.

Daug indi jonų gyvena did
miestyje Vancouveryje. Indijo- 
nai, būdami neorganizuoti ir 
linkę tinginiauti, sudaro blogą 
apylinkės vaizdą. Pritrūkę pini
gų, pradeda vogti. Pasitaiko ir

giau padiskutuoti su dr. V. Vy- Į 
cinu apie tokio kaimelio steigi
mą ir sunkumus, kodėl šis pro
jektas nepasisekė. Dr. V. Vyči- 
nas pareiškė, kad buvo išrūpinęs 
iš Kanados valdžios visus leidi
mus ir dideles lengvatas. Gero
mis sąlygomis buvo galima Įsi
gyti žemės. Vienas asmuo turėjo 
teisę pirkti 600 akrų ir tas atsi
ėjo apie 1000 dolerių. Buvo ir 
sąlyga, kad metų bėgyje turėjai 
paversti tinkamą plotą augini
mui bet kokio pasėlio.

Keletas nupirko po 600 akrų.

Dr. Vt;Vyčįjna:fęiion3Qn.e;. ka-i 
dangi 1963 ^mį datrgęįiš jau tu- .

ie^įpayargęj^bėt .su /gerais 
ėdžiais; - i?". .i :: 1 j
. .... f ' .-V'''' ‘KELIONĖS' NESIBAIGIA

Man Joesuank’ani, pas p.p. Kens-

toč;us prašo,
pam nuvykti atsisveikinti buvu
sią meilužę.

. Kartočius panaudojo kitą prie- 
! monę. Savo sanitariniame maiše 
j turėjo spirito, ir atsidaręs bon- 
ką pradėjo ragauti ir pasiūlė 
savo viršininkui. Viršininkas pa-

: siūlymą priėmė ir po gero įsi- 
l smaginimo J. Kartočius gavo 
leidimą aplankyti savo meilužę

: ir pasinaudodamas ta proga din
go iš okupanto akių ir išliko nuo

! gresiančios mirties gyvas.
Į Bepietaujant pas K. Luką, te- vietoje prieš Miesto Savivaldy- 
; ko daugiau patirti ir apie Luko bės minus.
, pergyvenimus tarnaujant savi- 
i saugos daliniuose. Puskarininkis 
! K. Lukas kartą išvažiavo par- 
\ vežti policijai maisto iš Vilniaus 
i su trim sunkvežimiais. Važiavo 
‘Vilnius - Smurgainių kryptimi, 
į Lukas buvo tos kolonos virši
ninkas. Grįžtant su pakrautu 
maistu pateko į lenkų partizanų

: rankas. Lenkai sunkvežimius 
: pasuko iš pagrindinio kelio į 
nuošalią vietą, pavarė iš apylin
kės ūkininkų padvadas ir iš 
sunkvežimių . perkrovę, 
nusivežė. Sunkvežimių

maistą 
vairuo- 
išrengė 
kolonos

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIAI GAUT! NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO. VISUOMENES VEIK&JG IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr- A. J. . MINTYS (R DARBAI. 239 psL, liečiančiiu 19C8

m*tn Iwtiui. J*blottzkic Ir Totoraičio fauna* dienas ir susi 
rtpininų. _______________ _______________________: — $A0ū

> a . — UAxiYj, jų priežiūra, rveitat* ir sroiiz
Kirtau nriĄUaia, vietoje J4.00 dabar tik  
liktiuu nršeliala ūk _________________________ —

Dr. A. J. GvtMA — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionėj po JtoroM ispūdžUi. Dabar tik --------------—

UWsm taip >at cžsiMkytt jmšTu, atsiuntėt č»icĮ arba steney ariarl, 
mrredytaa kelnes pridedant 58c. aersluntime lilaidaots.
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i rėjo pastovius ir gerai apmoka- tav’čius Hope mieste, iš Vancou- 
įmus darbus mieštuose, tad ir šis verio telefonu pranešė, kad mirė 
' ■ j_ * ’ ii v . •
»projektas nesisekė.

Vincentas Vyčinas, filosofijos 
daktaras/ diplomą įsigijo 1959 
metais. Yra parašęs 4 moksli
nius veikalus anglų kalba: 
Earth and Gods; Greatness and 
Philosophy; Search for Gods ir 
Our Cultural Agony.

Autorius šių veikalų atsargos 
nebeturėjo ir visas knygas, kiek 
buvo atspausdinęs, išpardavė, 
sau pasilikdamas tik po vieną 
egzempliorių. Dr. V. Vyčinas 
mano dar parašyti mokslini veL

• kalą, bet šiuo metu nuo anks- 
[ čiau perkrauto darbo truputį 

sveikata šlubuoja ir nori kiek 
pailsėti.

Sekančią'' dieną' grįžtame' į 
Vancouverio miestą kitais ke
liais, kad galėčiau daugiau pa
matyti Pacifiko vandenyno, Bri
tų Kolumbijos dalį. Vykstame 
taip pat autobusu, vėliau laivu 
ir į Vancouverio miesto autobu
sų stotį nuo laivo atveža kelei
vinis autobusas, kur paskui tu
ristai pasirenka gyvenviečių 
kyptis. Iš dviejų dienų kelionės

VI. Bukauskas. . P.p. Kėnstavi- 
čiėi norėtų važiuoti, bet,, netu
rint nuosavo automobilio,' kelio
nė į Vancouverį autobusu ne
įmanomą. Pagaliau paskambina 

' senam Naujienų prenumerato
riui K. Lukui į - Vancouver}. 
K. Lukas labai paslaugūs, at
vyksta iš Vancouverio 70 mylių 
iš vakaro ir savo mašina sekantį 
rytą mus veža į laidotuves. Aš 
neturėjau ūpo važiuoti, bet ma
nė įtikino, kad tose laidotuvėse 
bus sanitarijos viršila J. Karto- 
čius, kuris tarnavo 7-ajame Ž. 
K.B. pulke, Macikuose ir vėliau, 
kai pastatė naujas kareivines 

j žemaičių Naumiestyje, o aš atli-

I

kau karinę prievolę'’tame pulke, 
kur sanitarijos viršila J. Karto- 
čius mūsų sveikatą 'prižiūrėda
vo. Sutikau vykti ir, J. Kartočių 
sutikęs, turėjau ilgą pokalbį. 
Bet apie tai vėliau, o dabar tru
puti apie laidotuves.

Velionis VI. Bukauskas buvo 
56 metų. Kilęs iš Vilniaus kraš
to Eišiškės apskričio';'. Liko žmo
na Marija, dukra ir sūnus.

'• Kadangi vietos lietuvių kuni
gas Izidorius Grigaitis buvo' iš
vykęs su misija į Kalgarį, tai tojus _ vokietį ir estą 
paskutinį patarnavimą ir į kapi- jr Sušaudė. Lietuvius ir 
nes palydėjo lenkų parapijos j viršininką puskarininkį
dvasiškis. Gal todėl, kad nebuvo j visus išrengė ir su apatiniais 
lietuvio kunigo, visos laidotuvės! rūbais paliko.
man atrodė ne taip, kaip St. Į 
Catharinėje, Hamiltone ar To
ronte. Prie duobės jokio žodžio v. ,
niekas netarė. Po to buvo kava P- kad vokie'lai suga“de .60° 
ir užkandžiai. ’lietuvil* lr 1 V^!aUS

Teko girdėti, kad velionis bu- buvusi įvežimui į Vokie- 
vo nuvežtas į Vokietija dar-' Puskarininkis K. Lukas su
sams, o atvykęs i Vancouver} organizavo ginkluotų lietuvių., 
visai nutolo nuo lietuviškos dva-j būrb nuvyko Pne ^to’ nuFnk' 
sios ir pasirinko priešingą galvo- sar§yba-’ k"ri buvo lsv 
.jimą. Bet apie mirusį, kaip sa- i 
koma ir priimtina, reikia rašyti 
gerai, arba nieko.

Sanitarijos viršila J. Karto- 
čius, rusams okupavus Lietuvą, 
buvo pakeltas iš viršilos į leite
nanto laipsnį. Karui prasidėjus, 
J; Kartočius buvo budriai sau
gojamas, kad nepabėgtų pas su
kilėlius, o J. Kartočiaus kaip tik 
it ‘buvo nusistatymas okupantui 
netarnauti. Kada vokiečiai pra
dėjo mesti bombas į Vilniaus ’ 
miestą, sanitarinis personalas j 
tuo labiau buvo reikalingas, nes 
'atsirado sužeistų ir raudonar
miečių. J. Kartočius, norėdamas 
piabėgti, tikino savo viršininkui, 
Jtąd yra reikalas vykti apsirū- 
£Įmti didesne atsarga tvarsto- 
'mos medžiagos. Neleidžia. Kar-

Buvo- Lukui ir toks Įvykis: 
Kartą 1943 m. K. Lukas sužino-

; vo-
! kiečių, ir visus lietuvius išlais

vino. (Bus daugiau)

—P. Afrikos prezidentas, įveltas 
į nešvankią bylą, atsistatydino.

7

i Festivalis vyks po atviru dan
gumi ir požemyje. Į požemį įėji
mas nuolaidus ir atviras iš tri
jų pusių.

Gražiai Įrengtuose namukuo
se bus demonstruojamas Hetu- 
\iško skonio maistas ir lietuvių I 
menas.

Organizacijų Centro vadovy
bė prašo bent vieną kartą me
tuose paremti festivalį maistu f -v» 
ar kitu būdu. .

Maistas labiausiai pageidauja
mas: kugelis, koldūnai', balan
dėliai, blynai ir įvairūs pyragai. 
Prašome ir talkos maistui pa- ", 
davinėti. -•? ,

Paaukotą maistą palikti Šy. 
Antano Parapijos patalpose pas 
budintį asmenį, arba atvežtiį 
festivalį. Kas negalės atvežti, bus 
paimta iš namų.

Maisto aukotojai malonėkite i 
pranešti Dloc Valdybos nariams 
tel. 561-1769, 382-5730, 861-5975 
arba asmeniškai susitkę prie 
parapijų bažnyčių — A. Bukaus
kui, A- Šukienei St. Šimo'liūnui, 
P. čečkui, G. Vaškelytei arba 
A- Petrauskaitei.

D. L. 0. C. Valdyba.

1 • Suraizgytos, sumazgytos 
gale lauko pastatytos? (Akė
čios) .

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

n For headache get j į 
extra strength and safety, too-

Anaein® has extra strength, by a' panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed! But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. ..... $ tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra Strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety.That’s common sense. That's Anacin.

i

directed^ But Anacfn gives you
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
1. Maalnu, A KISS IN THE DARK. PilinaitaĮ Ir tatynta 

tpražysai, paimti Ii gyvenimo. Lengva* atiliua. gyva raio*. žrafiai iilefitt 
150 p*L Kaina 52.50. !-i| 'cF

Dr. Juču* B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. LIetavot iftorijoi 
antranke nuo pat lenųJn amžių Dd pokario metų. Vidutinio formato. 142 
p*L, kainuoja 52.00. &

Dr. Jtmaa B. Kenčiu*, VYTAUTAS TH! GREAT. Išoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoc valstybė* ir jo* kaimynų Istorija 
211 pcL Kaina 58.00. Kietai* vilteliai* >4.00.

Daugiu** knygų yra tinkamo* dovano* Jvairiomi* progom!*. Ja* b 
talgyti atrilanklu* i Naujiena* arba ataiunta* čeki ar

piniginę

pradžioje pro tirpstant! sniegą liepia 
įpindintį žiedą, apkaišo medžių šakas

18.

1781 So. Hilitri Street, Chkuo, HHnofa W<M
K
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18.
Norėdami Įsigyti Mm «r kitan knygas, prašome atsilankyti J Naujienų Į J 

raktinę arba užukytl paktu, pridedant čeki ar pinigini orderi

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuria i 

lazdynui ikakleisti mažuti deimantu spindinti 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu fveda l gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minai? 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:

L J. AuftrcfattyH.Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

2. Jurfllt Baltrulaltls, ŽEMftS PAKOPOS. Hegljoa, glesmėa, poemoa. 
Klieninio formato, 157 pat Kaina S2.00.

X. Butky Jų**, EILtRAiČIA! IR RAITAI. 135 psL SI.50.
4. Vincas Jonikas, LYDtJAU V1EINIĄ VtTROJB. Hilu rinktinė. 1«P 

pri. Kaina S3.00.
3. Kleopas JurRollonla, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 pal. «X00.
8. Anatolllvs Kairys, AUKSINS StJA. Eilėraščiai, 86 psL S2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ IVENT8. Eiliuoti pasakojimai apie 

S Ėrietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.
8. Hadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anyklčiu Šilelis”, vertimas, 42 psL S2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL 51.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, 53.00,
11. Stasys Sasfvaras, AUKOS TAURĖ, 5-Ji lyrikos knygai 152 pal. S2JJ0.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, 51.00.
- Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. HlėraJčial, 112 psi. S1.00. 

Evganllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70
u>. liana Tumlenė, KARALIAI IR iyENTIEJI. Ell„„_, 
IK Alfonse* Tyrvoll*. MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl 53.00.
17 Jenas ValaMs, SENOVĖS LIETUVIŲ D1EVAL Mltolotf jog posaud,

18. Jetas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl 53.00.

f 
r

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. $10.30

v. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai _ $10.00

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

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

___$10.00

Pridėti dolerj palto išlaidoms.



NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, ižakymi sekmadieniui. nu*
9 vai. ryto iki a vaL vakaro. Bežtadienlals — iki U nL
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pavergta Lietuva

metu užsiminė apie Lietuvą.Gallagher turėjo progos pa
sikalbėti su “lietuvaite” Jadvyga, keturis metus pralei
dusią Sibire, bet per tą laiką ji nepametusi savo tikėjimo. 
Jis turėjęs progos pasikeisti keliais sakiniais su sutik
tais tikinčiaisiais ir nustebęs, -kad Vilniaus lietuviai bu
vę labai patenkinti pasakyta popiežiaus kalba. i

Visa tai galėjo būti taip, kaip Gallagher pranešė 
Chicago Tribune skaitytojams, bet tas žurnalistas gali ir 
suklysti, nieko blogo pranešti nenorėdamas. j

Kai žurnalistas Gallagher buvo vežamas į pavergtą 
Lietuvą, tai jis buvo įsitikinęs, kad ten jis pamatys tikin
čius lietuvius. Visa nelaimė, kad jis buvo nulydėtas į Vil
niaus dominikonų bažnyčią. O Vilniuje dominikonų baž
nyčioje visą laiką renkasi lenkai katalikai. Taip buvo 
senais laikais, taip pasiliko ir šiandien. Vilniun nuvežtas 
Gallagher buvo į domininkonų bažnyčią, matė besimel- i 
džiančius lenkus, o Chicago Tribune skaitytojams pra
nešė, kad lietuviai džiaugėsi Varšuvoje pasakyta popie
žiaus kalba. A

. j y ' I

Popiežiaus kalba galėjo džiaugtis ir lietuviai. Po
piežius paminėjo Lietuvos vardą, tai kiekvienam krašto 
gyventojui, praleidusiam 40 metų buvusioje vergijoje 
ir išnaudojime, Lietuvos vardo paminėjimas gali kelti 
džiaugsmo. Kiti popiežiai vengė minėti Lietuvos vardą, 
bet dabartinis, komunistus labai gerai pažindamas, dau- : 
giau supranta ką reiškia pavergtai tautai priminimas, 
kad ji dar neužmiršta, ir kad laisvės žiburėlis gali spink- 
soti pavergtųjų akyse.

Jeigu žinios tikros, tai šitas popiežius daugiau pa- į__  _ __
darė, kad persekiojamą pavergtos Lietuvos vyskupą Ste- profesorius paremia tuo, kad ko 
ponavičių pakėlė į kardinolus Jis nepaskelbė oficialiai, neįveikė Vakarai, tai sugebėjo 
kad vysk. Steponavičius pakeltas į kardinolus, bet jis pa- mdulzmas ir tą savo svarstymą 
aukštino vysk. Steponavičių krūtinėje, kad kiekvienas Keyserlingo autoritetu.

; katalikas jaustų kovojančiu prieš okupantą savo kruti- t _ “

nėję šiltą jausmą, bet nesudarytų progos okupantui dar pirmykščio Viešpaties palaimini- 
labiau jo persekioti

Mes nežinome, kokiu būdu žinios' pasiekia pavergtą 
kraštą, bet žinome, kad- visdėlto pasiekia. Brežnevas Hel-

JADVYGA PAUKŠTIENĖ

Kiekvieną metą Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministerijos specialūs pareigūnai, dažniausiai paruošti 
propagandistai, kelioms dienoms nuveža Maskvoje esan
čius užsienio žurnalistus į Vilnių, Rygą ir Taliną. Į Vil
nių patenka didžiausias jų skaičius; į Latviją mažesnis, 
o į Estijos sostinę nuvežamas dar mažesnis , užsieniečių 
skaičius.

Šių žuralistų kelionę apmoka užsienių ministerijos 
propagandos skyrius. Jiems nereikia mokėti už nuskri- 
dimą į Vilnių nereikia mokėti už viešbučius, ir valgyklas, 
nereikia mokėti ir už degtinę, kuri jų apsilankymo metu 
ji gauna gausiai liejasi.

Masvka nori tik vieno dalyko, būtent, kad atvežti Dargio kalbas, kurios ėjo iš lūpų į lūpas, iš katalikų atim- į morale nepajėgusi atskleisti ku- 
žurnalistai pasimatytų su rusų pastatytais Maskvos pa
reigūnais, stovinčiais Lietuvos “tautinės” valdžios prie- bolševikiškai, tuometinį Amerikos prezidentą ir popie- moterystę Sak-
šaky. Bet Vilniun atvykę žurnalistai neskuba pasimaty- žiaus atstovą judošiais apšaukė, o pavergtieji lietuviai ■ ramentu, vadinasi transfigura- 
ti su Vilniaus burmistru, kurį paskiria komunistai, ne j buvo tiksliau informuoti. Galimas daiktas, kad. ir šį kar-ieijos ženklu, bei įvykdymu, Ta- 
Vilniaus gyventojai. Jiems nėra jokio intereso. pasikal-ltą lietuviai buvp tiksiau informuoti, negu okupantui tar-^iau - 
bėti su Petro Griškevičiaus ar kitais rusams parsi- navusieji policininkai, 
davusiais lietuvių paskirtais pareigūnais. Žurnalistai ži
no, kad tikslios informacijos iš burmistro jie negaus. 
Jiems bus pakištos įvairios statistinės žinios, kurias oku
pantui dirbantieji žmonėms jiems paruoš.

Šį kartą Vilniuje buvo Jim Gallagher iš Izraelio laik 
raščio korespondentas Jay Bushinsky. Pastarasis komu
nistus gerai pažįsta ir kartais pajėgia vieną kitą įdome
snį dalyką parašyti ir pasiųsti keliems Amerikos dien
raščiams. Panašiai pasielgia ir Gallagher. Tiktai pasta
rasis ne toks apdairus, nežino Vilniaus gyventojų kalba
mų kalbų ir negali su vilniečiais susikalbėti.

Praeitą sekmadienį jis buvo nulydėtas Į Vilniaus do
minikonų bažnyčią. Jis ten pastebėjo, kad domininkonų 
bažnyčioje buvo daug tikinčiųjų, kurie ten patyrė apie 
popiežiaus atvykimą į Varšuvą ir ten jo laikytas iškil
mingas mišias. Žurnalistas Gallapher Vilniuje patyrė, 
kad buvo gana tiksliai informuoti apie Varšuvos atvy
kusį popiežių Joną Paulių Antrąjį, ir kad savo pamokslo

ANTANAS RYLIŠKISFRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
(Tęsinys)

Dabar gi mūsų tragedija “Už ką?”, tai 
smurto imtynės su žmoniškumu, imperializmo 
su tautos laisvės ir gyvybės problema.

Plunksnos žmogui krikščioniui mūsų tauti
nės dramos problema yra ne tik politinė, bet ir 
metafizinė, nes joje perdėm smurtas, ašaros, žu
dynės, kraujas ir melo sriautai. Mūsų tautos dra 
ma kreipia normalių žmonių dėmesį moraliniu 
požvilgiu, neatlaidžiu tragizmu, neįspėtu mįslin
gumu ir tematikos platumu bei gilumu.

Būdamas Antrojo pasaulinio karo amžinin
ku noriu atkreipti visų dėmesį į tuos baisius įvy
kius. Mat, lietuvių tauta per suokalbininkus ko
munistą Staliną ir nacį Hitlerį neteko nepriklau
somybės, pakėlė smurtą, žudynes ir net tris oku
pacijas, o dabar rusinama ir ruošiama sunai
kinti.

1940 m. birželio mėn. 1 5d. pirmoji okupaci
ja, įvyko ramiu prieškariniu laiku. Maskva, oku
pavusi vieną dieną: Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
tuojau panaikino vietines tautines kompartijas, 
prijungdama jas prie Maskvos, kad Maskvos ko- 
munistiams būlp laisvos rankos tvarkytis oku
puotose valstybėje. Okupantas, legalizavęs kom

A

Kauno senamiestis (Tapyba

kęs. sinti arba transfiguruoti sek- nys ir jos pilvas. Arba nėra kuo
Kažin ar profesorius neklys- sualinį aktą, kad induizmo išpa- pasišiykštėti, kai Icchokas Me

ta, kad pornografija yra nesu- žinėjai, net prostitucijoje randa 
gebėjimas pergyventi lytinio tam tikro šventumo, tai man 
geismo transfiguracijos prasme. 
Man atrodo, kad tokių, kurie 
taip geismą pergyventų yra la
bai mažytis skaičius. Bet tokių, 
kurie tokios transfiguracijos ne
pergyvena.. yra nesusKaitoma 
daugybė. Tokį nesugebėjimą

Profesorius priekaištauja Var- 
karų moralei, kad nesugebėjo

-,mo: “Veiskitės ir dauginkitės” 
(Pr. 1, 28) paversti kūno šven- 
tinybės pergyvenimu. Ir jei šian- 

... ... dlen kyla meno ir moralės san-
sinkyje dar šluostė prakaitą ir ašaras, o pavergtos Lie- kirkirtis — rašo jis — tai turi 
tuvos lietuviai patriotai tai girdėjo Dr Bobelio ir Povilo krūtinėn muštis ne menas, o

ta spauda Amerikoje skelbė brežnevinę doktrina ir, j kuriamosios Dievo jėgos, nę-
r - - - - - .pąjsant, kad kriscipniskoji dog-

Gallagher galėjo kalbėtis su lenkais, besidžiaugian
čiu popiežium tapusiu ir komunistus gerai pažįstan
čiu lenku...

Būtų gera, kad žurnalistai užsieniečiai vežami i Vil
nių ar kitas rusų pavergtas sritis, susipažintų, su paverg
tųjų istorija ir dideliu laisvės troškimu.

AR KRIKŠČIONIŠKOJI MORALĖYRA SIAURA? :
Nežinau. kas galėtų sutikti su 

tokiu profesoriaus daromu api
bendrinimu, kad Europos me
nininkai lytini geismą rėgejo 
kaip suteptį. Neteko nei skaity-

ti, nei išgirsti, kad menininkai 
hutų taip lytinį geismą vertinę. 
Kaip lygiai neteko išgirsti, kad 
kuris nors didysai krikščioniš
kos moralės autoritetas būtų 
lytinį geismą, kaip tokį, prakėi-

— 'rašo jis — trąnsfigura- 
I ei jos sąmonės kūno santykiuose 
;męs neesame gavę iš mūsų mo- 
Įralės nė trupučio. Man rodos, 
■kad toks profesoriaus pasisaky
mas yrą jo totalis krikščįpnįš- 

i kos moralės sampratoje pasime- 
I timas. Juk niekas taip negina 
'kūno šventumo, kaip krikščio- 
J ra ško j i moralė. Juk ir moterys.- 
j tė yra išaukštinta į Sakramen- 
įto poaukštį. Reik labai ir labai 
(abejoti ar hiiĮduistai yrą Į^ip la- 
Ibai sudvasėj§, kąd jie savo kūno 
aistras pajėgia taip sutvardyti 
jog stebėdami lytinių veiksmų 

i atlikimą, jie temato tik šventu- 
įiną? Sunku tikėti ir iš viso, ar 
I gali kas tam pritarti. Todėl tei
singai rašo dr, J. Grinius “Tė
viškės Žiburiuose”: Jeigu ta pa
gonišką panteistinę religija su 
daugeliu tariamų dievų ir .jų pa
čiomis tik tiek tepajėgia sudva-

ras realiai minėtame romane 
aprašinėja visokias išdaigas vyk
stančias Paryžiaus lupinaruose. 
O vis tik keista, kad profesorius 
būdamas katalikas aiškiai, pei
kia krikščioniškąją moralę, o 
išaukština induistų moralę vaiz
duojančią seksualiniu veiksmų, 
atlikimu.

j Tikrai, tokie rašiniai • teigia- 
■ mai nepasitamaus mūsų jauno- 

a'T' is’oš kartos dorinimui. Iš viso ar Ir ‘ “Tėviškės žiburių” redaktorius 
šiuo atveju nesuklydo, kad mo
ralės klausimu kreipėsi ne į ka
talikų moralistą, o filozofą ir dar 
poetą.

(Pabaiga)

atrodo, verčiau pasil.kti prie 
vakarietiškos kūno sampratos, 
nors ji nebūtų tokia plati, kaip 
induistų” (1979. IV. 5).

Profesorius A, Maceiną savo 
atsakymą baigia pąlygipimais, 
girdi, literūtoje yra melo, šmeiž
to, pavydo, klastos, skriaudų, 
žiaurumų, priekaištavimų, savi
žudybių ir tai liečia žmogų. — 
jis priekaištauja moralistams, 
kad jie nekalba apie tai, kaip 

(nemoralumą įr piktai juos pei
kia. Bet tai gryna netiesa, kad 

(moralistai tokius faktus nutyli 
:ir toleruoją. Ktak yra griežtų 
kritiškų pasisakymų spaudoje 
prieš tokius veikalus, kuriuose 
neigiamybės yra pristatomos ne 
kaip neigiamybės, o kaip nor- 

i malios gyvenimo būtenybės 
Profesorius piktai priekaištau
ja, kad moralistai, fariziejiškai 
griaudžia tai, kas savyje šventa 
ir tyli akivaizdoje to, kas savy
je yra nedora.

Savo svarstymus apie mora
lę baigia kietu pasisakymu, kad 
girdi moralės sankloda turėtų 
išsivaduoti iš seksualinio blūdo 
ir plačiau bei giliau pažvelgti į 
žmogiškąjį būvį, kurio dvasinė 
pusė yra žymiai juodesnė (por
nos) negu kūninė. Taigi, pagal 
tokią profesoriaus moralės sam
pratą išeitų, kad reiktų pritar
ti Draugo skelbimui, jog “Strip
tizas” įsirinkiuoja į maldakny
gių eilę. O visus tuos, kurie pa
sisakė prieš tai, reikia laikyti 
neišsivadavusiais iš seksualiz- 
mo blūdo. Nes jie nepajėgia įž
velgti giliau į žmogiškąjį būvį 

(if nemato jo žymiai juodesnės 
pusės. Taigi, be reikalo kritikai 
piktinosi, kai mirštanti paleistu
vė yra sugretinama su mirštan- | --------- -- —
eiu ant kryžiaus Kristumi. Kai' __ Londone ir Ziuriche dole- 
glostomos Marijos nuogos šlau- rio vertė šiek tiek sumažėjo.

Aziatai pamažu išmoks 
vartoti napalmo ugnį
P t . ; • ! ! ^

Irako kariški lėktuvai ataka
vo ir apšaudė keturis Irano kai
mus, mėtydami į kaimiečius na
palmo liepsnojančias bombas, 
kuriomis šeši iraniečiai Irako 
pasienyje užmušti, keturi su
žeisti ir daug gyvenamų pastatų 
padegta.

Teherane ir kituose Irano di
desniuose miestuose šimtai tūks
tančių žmonių minios maršuoja 
gatvėmis, reikšdami ištikimybę 
mulai Khomeini, kuris iškeikė 
visus, kas kritikuoja jo valdžią. 
General, gub. Mohammed Mehi- 
di Abbasi pareiškė, kad jo įsiti
kinimu, tie lėktuvai padarė klai
dą atakuodami niekuo dėtus 
kaimus, būdami tikri, kad puola 
kurdų maištininkų stovyklą iš
ilgai pasienio Irako pusėje.

— Mula Chomeini bando pa
vergti Iraną baime, naikina iš
tisus kaimus. Ji reikalauja pa
garbos ir paklusnumo.

partijų veikimą vietose, visus kitus visuomeni
nius sambūrius ir partijas uždarė. Savo politinei 
policijai NKVD (liaudies komisariatas vidaus 
reikalams) davė tokias plačias teises, kad ji su 
žmonėmis galėjo daryti, ką tik norėjo ir nebuvo 
atsakinga.

1940 m. liepos mėn. 14 —15 d. okupantas, po 
mėnesio okupacijos, rusiškiems tankams riedant 
Lietuvos kelais ir dideliam kiekiui okupacinės ka 
riuomenės esant krašte, vienu sąrašu pravedė 

i falsifikuotus sovietikosios demokratijos rinki
mus. Okupantas surežisavo Kauno valstybianią- 
me teatre įjungimą į Sovietų Sąjungą šantažu, 
apgaule ir melu.

Kauno valstybiniame teatre buvo sudaryta 
iš klastoto ceimo atstovų delegacija į Maskvą 
prašyti įjungti Lietuvą į SSSR šeimą ir dovanoti 
Lietuvai Stalino konstituciją — “Stalino saulę”. 
Kiek toje komedijoje yra padlaižiavimo, niekšy
bės, tai sveikam protui sunku suvokti

Po visų ceremonijų Kremliuje, seimo dele
gatams, grįžtant iš Maskvos su Stalino saule, 
okupantas Maskvoje išmokėjo po 5,000 rusiškų 
senų rublių, kas tais laikais tolygu 125 dol. Tai 
taip pigiai Kremlius įvertino Lietuvos duobka
sių paslaugą.

Antroji Lietuvos okupacija, tai vokiečių na
cių okupacija. Ji prasidėjo 1941 m. birželio mėn. 
25 d. ir tęsėsi iki 1944 m. rudens. Antrųjų oku

pantų civilizacija buvo daug aukštesnė už rusų 
civilizaciją, bet ji žmoniškumu nepasižymėjo.

Lietuvos liaudis taip apdainavo tuos oku
pantus :

Vienas raudonas, kaip šėtonas, kitas rudas 
kaip šuva . ., ! d.jj

— Šimtas velnių išvažiavo, o 150 atva
žiavo ...

(Biržis-Akyras).
Kiekvienas lietuvis, norintis pažinti lietuviš- 

'kosios dramos “Už ką?” istoriją, turi pagrindi- 
inai susipažinti su antrojo pasaulinio karo užku
lisiais ir eiga.

' SUĖMIMAS IR TARDYMAS
*

Liaudies seimo rinkimai pramatyti liepos 
mėn. 1£ d., bet prieš seimo rinkimus liepos mėn. 
1 2d. (penktadienį prieš šeštadienį^ naktų pilie
čių terorizavimui buvo pravesti areštai įvairių 
srovių lietuvių. Mane areštado liepos mėn. 13 die
nos vakare, o sekmadienį liepos mėn. 14 d. trau
kiniu atvežė į. II Varėną ir iš ten kratai daryti 
atvežė į I Varėną. Areštavo ir kratą darė II Va
rėnos saugumo organų yaldujinkėliai. Matyti, 
norėjo įtikti komunistiniam režimui, nes per 
kratą buvo smulkmeniški ir priekabūs. Po kra
tos mane vėl atvežė į II Varėną, kurios policijos 
vadas p. Radzevičius nakvynei užleido savo ka

binetą, o kitą dieną autobusu'išvežė į Marijam
polės kalėjimą 3 areštuotuosius.

I Varėnos klebonas kun. Šatas tuo pačiu 
autobusu važiavo pas Kaišdorių vyskupą.

Socialistiniu teisingumu netikėjau, bet ir 
pasprukimas į nacių Vokietiją praktiškai nieko 
gero nesiūlė, nes jie praktikavo grąžinimą su už
duotimi, todėl prie vartų kalėjimo su valizėle 
rankose atsiradau ir aš.

Mane užregistravo kalėjime ir davė nume
rį daiktams padėti į kalėjimo sandėlį. Sandelyje 
atėmė valizą, diržą, pasą, pinigus, laikrodėlį. L * » ’’y V

1940 m..rugpiūčio mėn. 16 dieną prasidėjo 
suėmimai. Mane prižiūrėtojas atvedė prie tar
dytojo kameros durų ir liepė įeiti. Per kitas' du
ris į tard. kamerą įėjo tardytojas, rusas enkave
disto uniformoje. Jis sėsdamas į kėdę už stalo, 

latsirekomendavo: tardytojas Galkin ir pasitei
ravo ar aš mokąs rusiškai kalbėti. Aš atsakiau, 
kad iš mažens mokinausi rusų" mokykloje ir tar
navau caro armijoje nuo 1916 m. birželio mėn., 
vėliau Kerenskio armijoje ir nuo 1918 m. spalio 
mėn. 5 d. Raudonojoje armijoje. Tardytojas sa
ko r Labai gerai ir liepė man sėstis | kėdę kitoje 
pusėje italo. J

Atsisėdęs paklausiau:
(Bus daugiau)
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Ofiso talaf.: 776-2880
Rttidondjos talafu 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR 3M1RURGAS 

Sandra praktika, *poc. MOTERŲ Ilgei 
Ofisas 2652 WEST 5pHi SiRSET 

T«L PR >*1223

T«i.: 562-2727 ir ba 562-2728

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
radical Building) ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1939 S. Minheim Rd.z Westchvmr, >L. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom U ir

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 W»sl 103rd Strwt 

Valandos pagal susitarimu.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tal. 737-5149 

Tikrina aku. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”’

VaL asai susitarimą. Uždaryta treč.

*

Dievas Laimino jų kovą!’’
Dabar, viena gan pamaldi mo-! 

tens man grįžtant iš Necidos 
skundėsi, kad jų sūnus ir duktė 
tik pirmą dieną Kalėdų ir Vely
kų nueina į bažnyčią. Dejavo, 
ka’p tėvai išmušti iš pusiausvy
ros ir neturi įtakos savo vaikų 
auk’ėj’me. Aplinka nepalanki 
šeimos valiai, norams ir užmo
jams.

išleido 19 laidų. Iš jų 
jaunuolis parašė: —“Vel-

studentė parvežė kursų

Į Zarasiškiy klubas
Birželio 3 d. Petro ir Onos 

Riekių rezidencijoje buvo Zara- 
siškių Klubo valdybos posėdis. 
Aptarta einamieji klubo reika
lai- Svarstyta kaip paminėti klu
bo 45 metų gyvavimo sukaktį 
ateinančiais metais.

Kasininkas K. Rožanskas pra
nešė, kad pavasarinis Klubo 

■ banketas davė neblogą pelną. 
Vasarinis klubo piknikas-gegu- 
žinė įvyks rugpjūčių 12 d. Bruz* 
gulienės sodyboje prie Lietuvių 
Tautinių kapinių- Taip pat val
dyba aptarė rudeninio banketo 
rengimo reikalus, kaip sudaryti 

t sąlygas, kad parengimas būtų 
sėkmingas ir svečiai būtų pa
tenkinti, kaip ir iki šiol būdavo.

Gauta nemažai iš organizaci
jų, prašančių aukų ar kitokios 
paramos- Lietuvių Moterų klu
bas kviečia dalyvauti jų paren
gime liepos 29 d. Valdyba nu
tarė duoti $50 Jaunimo Kongre
so reikalams. Ponią šarkienė iš
kėlė mintį dėl senų klubo narių, 
kurie priklausė prie klubo per 
40 metų, o dabar neįstengia 
duoklių ($2) metams sumokęti, 
kad jie nebūtų išbraukiami. Šis 
klausimas paliktas susirinkimui 
svarstyti-

Dar vienas dalykas paaiškėjo, 
kad įnirusiems nariams siunčia
mos gėlės labai brangias ir klu
bui sudaro didesnes išlaidas. Šis 
reikalas paliktas tiktai klubo su
sirinkimui spręsti.

(Po posėdžio ponai Blekiai val
dybos narius ir kitus savo sve
čius 
mis.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Ilsisi ir tyli visa žeme, džiaugiasi ir linksmai sūkauia".
Iza. 14:7.

Dėkojame Dievui už toki brangų ir širdį palinksminanti jojo pažadų, 
ruris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). E tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus "visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

.WV<ViV«WiV«V>

s4 tetas 
vienas 
n škas 
xrena
programą, kurią savo laiku iš
nagrinėjo mok. Serapinas. Kiti 
visi tyli.

i Vienas iš 16 Vasario gimna
zijos auklėtinis grįžęs gailėjosi, 
kodėl jis negimė ok. Lietuvoj.

I Paminėjęs tuos . kelis pavyz- 
įdž'us noriu priminti, kad ok. 

• Lietuvos jaunimas gan atsparus 
į ir kovingas. Žinoma, tam tikras 
i procentas užverbuotas komunis- 
; tų. Tą mes skaitome pogrindžio 
1 spaudoj, kuri mus pasiekia.

Užsienio spauda mini Lenkiją 
i kraš- 

.tai taip lengvai nesiduoda įjun
giami į komunizmą.

Tad ar ne laikas ir mums 
[tremtyje rodyti daugiau dėme- 
Islo jaunimo reikalui? Mano su- 

aoie Mindaugą, o ne apie Va- pratimų pirmiausia tėvai, mo- 
sario 16-ąją. t įkykla ir bažnyčia turėtų prisi-

Tais keliais pavyzdžiais nore- įimti atsakomybę jaunimo pasi
jau priminti, kad klausimas ver
tas didelio dėmesio ir rūpesčio, 
kur mes einame, kas mūsų lau
kia? <

B —*

Lietuvą, kad katalikiški
’tai tain 1 Anavai npsiduodaJAUNIMAS - TAUTOS ATEITIS«1 f 

1 I
Metai iš metų rengiama Pa

vergtų tautų savaitė. Joje daly
vauja įvairios etninės grupės, 

j Jose visose rasi daugiau ar ma
išiau jaunimo. Pas lietuvius vos 
keletas studenčių asistuoja prie 
vėliavų.

Buvo didelės iškilmės atiden-

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISĮmetimo reikalu. Nors ir pavė
duotai, bet imkimės konkrečių 
' žygiu jaunimo užplojus pa
kreipti idealistine, tautine link
me. K. Pautus

pavaišino skaniais pietu- 
Dėkui jiems!

Koresp. M. š. GAIDAS-DAIMIDOFISO VAL.: pirm- antrad., trečiac. ? . .
« peikt. H k W rak. Į giant Romo Kalantos paminklą.

Ok. Lietuvoj tūkstančiai jauni
mo demonstravo, kai susidegino 
R. Kalanta, šaukdamas “Laisvės

-, Lietuvai!”. Rusai traukė kariuo- 
menę juos malšinti, pristabdy- 
dami susisiekimą nuo Vilniaus 
į Kauną. J. Tijūnas parašė spe-

; g-4 ir 6—8 L^diemaū 8-i Naujienose: Kur
W.S1 63 r d 5U Chi-gt. IfL 60625 Į ateitininkai, skautai, neo-litua- 

’ Inai ir kiti? Nuostabu, bet taip 
lyra. . 1.

į Sekmadienį, geg. 27 d. R. Liet, 
j B-nė Marquette parke su gražia 
programa surengė R. Kalantos 
minėjimą. Jaunimo nebuvo.

Geg. 28 d. — Kapų puošimo 
ir mirusių pagerbimo diena. Pa
maldos, prie kapinių steigėjų 
paminklo tartas žodis, sugiedo
tas himnas. Pasakyčiau, tik gy
venimo saulėleidžio žmonės. 
Kur mūsų jaunimas? klausia ne 
vienas.

Vasario 16 d. iškilmėse jau ko- ^bino. Jie visi kaip vienas suktu- 
m u n i st u pavyzdžiu kalbama į po i lietumi peTm^Tkta

aiMtarimą.

Aparatai - Protezai. Mdd- bau 
ŽTį dažai. Speciali pagalba toioma. 

.Aren Supports) ir L t.

FLOKIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel (813) 321-4200

DR> A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

PERKRAUSTYMAI

Leidime! — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos II W0PA,

Lferinriy kalba: kasdien nuo pir- , 
madienio Ud penktadienio 3:001 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniai? * 
ir aekmadiemalj nuo 8:30 iki 8:30 

k»1. ryto.
Vadaja Aldau Dąukva

Talafu HEmtodc 4-2413

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 60429

-KAZĖ BRAZDU ONYTĖ

Programos vada|a

į 2- Miške gimęs, miške augęs, 
įšėjęs į lanką-, duoną raiko? 
(Medinė žagrė)4,.

Prisimenu mano parapijoje 
per rankoves persijuosę tautines 
juostas verbavo savanorius ko- 
Įvai už Lietuvos laisvę a.a. inž.
Augusta’tis ir J. Matulionis. 
Girdėjau, ant rytojaus 23 raiti
jaunuoliai išvyko į frontą. Toje’ 
nelyto!e kovoje žuvo keletas 
tūkstančių. Lietuva tapo laisva,; 
nenriklausoma valstybe.

V'Jretijoj vienų misijų metu 
pamoksl’nmkas priminė klausy
tojams. kai.. prireikė nežinomo 
k^reivk) kapui žuvusio kario, 
tai komisija skirtingose kovų 
vietose ;škasė net tris lavonus.

*

Ant ju visu krūtiniu buvę rožan- 
č:vs. Jie buvo giliai tikintys, 
idealis+ai! štai kokie kovojo už i 
Lietuvą!

Dar vienas misijonieriaus pa
minėtas pavyzdys: “Kovų linijo
se eina su švenčiausiu pas ligo
nį. žygiuoja pilnoj aiprangoj bū- 

jrys kareivių. Kunigas suskam-

ENERGY 
WISE

4. žiba, kaip žaltys, ėda kaip 
arklys? (Dalgis)

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-17414-1742

SUSIRINKIMŲ

Našliu, Našliukiy ir Pavieniu klu
bas šaukia nariu susirinkimą birže- 
io 8 d. 7 vai vak. Vyčiu salėje, 2455 

' V-. 47 St. Dalyvavimas būtinas. Po 
usirinkimo bus vaišės

V. CINKĄ, rast

Lietuviu Motery Draugijos “Ap- 
vietaj’ pusmetinis nariu susirinki- 
nas įvyks šeštadienį birželio 9 d. 1 
ral, popiet 3808 So. Union Avė., iėji- 
nas iš kiemo. Narės kviečiamos at
lankyti. nes yra svarbiu reikalu ap
arti ir po šio susirinkimo bus atos- 
ogo:-. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345
Arthritis Sufferers*

Now. Get relief 9

Strawberry Pie Spell? Pleasure "*

s

Tek: YArds 7*3401

Tek: OLympic 2-1003

TURiME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE.
Athens, Rome, Great

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be a Bom Loaeri

and protection for your stomach!
For mirror arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacirv

b ;, .

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak. 
Šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1690 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vai. p.p. 
iŠ WTIS stoties lito—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Ckicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374
✓

Tn France they are les fraises, in Italy le Fragole, in Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Pie! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to Kola 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb crust or 
pastry crust may be used - the “store-bought ” kind «" owa 
lavorite recipe. In either case, the finished pie is scrumptious.

Fresh Strawberry Pie ...
Few drops red food 

coloring (optional)
1 baked 9-incb graham 

cracker crumb crust 
or pie sheH, cooled 

1-1/2 cups halved fresh 
strawberries

X-2/3 
2

package (3 oz.) straw
berry or strawberry
banana flavor gelatin 

cups boiling water 
tablespoons sugar 

©tamer (4-1/2 oz.) 
xozen whipped

DissobrePgelahn in boiling water; measure 1/2 cup and chill 
until slightly thickened. Fold thickened gelatin and scgarmto 
the whipped tapping; add food coloring. Chill xcmu, if ueces- 
«ary until mixture wilt mound. Line bottom and sides of 

L crumb crust with the whipped topping mixture, monndmg 
" high around edge. Chill. Meanwhile, chHl remriwing <«*tm 

until thickened; sjir in strawberries. Spoon into th. whipped 
topping-lined crust without covering the rim around the edge.

Rising inflation rates are food shortage. 
& concern all American con- 
sumers share particularly when Britain, and even the eolonia 
necessities such as food and 
housing costs are affected. 
They wonder why the govern
ment can’t do something to 
curb inflation such as im
plementing some form of 
mandatory controls on food 
prices. But historically, man
datory price controls on food 
have been completely unsuc
cessful and, at times, have 
had the reverse effect

Price controls on food is 
not an idea native to the U.S. 
nor is it a new concept 
Controlling the supply and 
price of food has been a 
concern of governments for 
more than 46 centuries.

In 2830 B.C., the Egyptians 
were able to control the 
grain- trade and save their 
people from starvation. But 
the monarchy ended up taking 
over the peoples’ land re
sulting in a system of land 
tenure where the agriculture 
class was forced to rent land 
from the government.

The historian' John Fiske 
said that the downfall of the 
Dutch Republic ip 1585 A-D. 
was due largely to that govern
ment’s price fixing legislation.

During a famine in the 
1770’$, the Indian govern
ment tried to. relieve the 
peoples’ suffering by control
ling food prices. The price 
controls upset the natural 
law of supply and demand 
ęau&ng an even more severe

United States had similar un 
successful results with pric< 
controls on food. Throughout 
history,whenever government! 
have attempted to relieve th< 
burden of citizens through 
mandatory price limitations 
the result is that people de 
not get relief, but usually ex 
change one set of problem: 
for another.

For example, in the U.S 
during the beef price freezi 
of 1973, some livestock 
producers, thinking they were 
not getting full value for then 
animals, withheld livestock 
from the marketplace. Thii 
eventually caused a shortagi 
of beef at the retail leve 
which, in the long run, actu all j 
contributed to inflation.

Price freezes disrupt th< 
marketplace for many yean 
even after the freeze h 
lifted. AB segments of th< 
economy — producers, pack 
ers, retailers, distributors, and 
consumers — are adversely 
affected by mandatory price 
controls.

These and other historical 
facts about mandatory price 
controls on food are contained 
in a booklet entitled “Food 
Control During Forty Six 
Centuries.” A free copy of 
the booklet is available from 
the American Meat Institute, 
P.O. Box 3556, Washington, 
D.C. 20007; telephone (703) 
841-2432,

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos

AMS OLA NSO 
PATARNAVIMAS

I

I

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

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

GEORGE F. RUDKINAS
3319 So. LITUANICA AVE Tel: YArds 7*1138. U3f

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974*4416

3354 So. HALSTED STREET
■MBHHHBI

TeL YArds 7*1911
-r. --

a —, NAUJIENOS. CHICAGO i, ILL. Ihundav 1372

I
I
I4I

I I

I



ŠEŠTADIENIS - Š.M. BIRŽELIO 23 D.
PROGRAMOS PRADŽIA 12:30 VAL. POPIET

1. Darius-Girėnas ir Don Varnas postai įneša vėliavas.
Didžiulę Lietuvos vėliavą įneša skautai.
Įvažiuoja papuoštas vežimas “Lithuania-’ su Ąžuolo : 
moko orkestru. •
įžygiuoja aštuonios tautiškų šokėjų grupės. Vadovauja 
Faustas Strolia ir Nijolė Pupienė.
Solistas Algirdas Brazis dainuoja lietuvišką dainą.
Solistė Nelė Paulauskaitė dainuoja antrą lietuvišką dainą, 
šokėjai šoks “Malūną” ir “Vėdarą-’.

2.

4.

Stel-

6.
7. Nelė Paulauskaitė giedos Lietuvos himną, visiems pritariant. 

Algirdas Brazis giedos Amerikos himną.
8. Pakviestas lietuvis, garbės svečias, išmeta pirmą beisbolę.

Su radijo pranešėju bus Kazė Brazdžionytė.
Autobusai išvažiuoja nuo Dariaus-Girėno salės 11 valandą. Dėl 
rezervacijų šaukite LA 3-8484. Kelionė $2. Bilietus įsigykite iš 

anksto Sox parke. Klauskite lietuvių vietos.
Bus išdalinta penki tūkstančiai “Labas” sagių. Jas išdalins 

tautiniais drabužiais apsirengusios lietuvaitės.
Dėl platesnės informacijos skambinkite Vincei Samaškai. 

darbe: 925-1200 Ext. 234, name: 521-4558. nadoje ir Amerikoje yra dėkin-

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, lema — Pardavlmut 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS t 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. 4 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
X PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7-7747

26-tus metus veikianfloj jatai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

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

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

Liūdnas ir kartu įspūdingas R. Kalantos 
paminklo pašventinimas

Garbė Lietuvių šaulių Sąjun
gai tremtyje, kad taip skaitlin
gai ir gražiai viskas pravesta- 
Didelė garbė tenka ir toms or- 
ganizacioms, kurios dalyvavo 
paminklo apeigų atidaryme- Be 
to, šauliai, Romuvėnai ir R. LB. 
padėjo prie paminklo nepapras
tai gražių gyvų gėlių vainikus 
papuoštus trispalviais kaspinais.

Paminklą pašventino vysku
pas V. Brizgys pasakydamas 
trumpą graudžią kalbą. Genera-

giedojo dvi giesmes ir Lietuvos 
Himną. Ačiū jam už tai. O, jūs, 
vadai ir vadukai, jaunimas, atei
tininkai, skautai ir kiti, kur jūs 
buvot?’.

Labai gaila, žmonėms ašaros 
byrėjo per veidus ir pasipiktinę 
tarp savęs kalbėjo, kad Romas 
Kalanta yra simbolis jaunimui, 
bet gaila, Romai, jo nebuvo, tik 
okupuotoj Lietuvoj Tau gėlytes 

• jie metė, nors ir kalėjimas jiems 
grėsė.

Artėja Pasaulio Jaunimo 
Kongresas, nesigėdysit prašyti 
aukų tų šaulių, pensininkų ir 
kitų senesnio amžiaus žmonių. 
Matėme žilagalvius pensininkus,

— Onos Razutienės vadovau
jamas Los Angeles lietuvių an
samblis “Spindulys”, 30 m. su
kakties proga, ruošia Dainų ir

line Konsule J. Dauzvardienė sa
vo kalboje kvietė jaunimą ko
voti už Lietuvos laisvę. Iš Kle-| 
velando p. Mikulskis su Poniai __ 
Įteikė š. S. pirmininkui iš Liejji 
tuvos atgabentą lietuviškos dro
bės partizanų vėliavą aplaistytą 
jų krauju. Įteikėjas perskaitė 
vėliavos istoriją ir prašė jauni
mą tęsti kovą, globoti tą vėlia
vą ir užimti šaulių gretas.

Dainavos asamblis, vadovau- kurie vos beišlaikė vėliavų stie- 
jamas muziko A. Jungučio, su-|bus, bet jaunimo nebuvo, kas

taiutinių šokių šventę birželio 2951 w 63rd st. TeL 436.7878
I

.24 d. 4 vai popiet Hollywood 
Palladium, 6215 Sunset Blvd, j

— Toronto Lietuvių Namų
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visas sSaT 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
gu juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimtd, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei ! 
kalų renesanso. .JSįiSMHHMHV ir

j organizatoriams.

juos pakeistų. Manom, kad tas 
{paminklas kada nors ir jus su- 
1 drebins.

Jaunime! . . O, jūs, vadai ir 
vadukai, turėdami toki 
mą, veltui giriatės. Kur 
ji nuvedėte?

Nekaltinkim perdaug

jauni- 
gi jūs

— Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas išleido VI absolventų 
laidą- Joje buvo 13 studentų: 
Rėdą Ardytė, Lionė Bradūnaitė, 
Sakmė Drungaitė, Irena Pranc- 
kevičiūtė, Vita Reinytė, Dovilė
Užubalytė, Audra Aleknaitėj Vyrų Organizacija bei jų cho- 
Daiva Baršketytė, Dalia Bilai- ras ruošia linksmą gegužinę 
šytė, Dalia Garūnaitė, Birutė! Claireville Parke birželio 17 d- BUDRAITIS REALTY 
Tamulynaitė, Radutis Čirentas į kviečia visus atsilankyti šis par-! t r»-crmAvrT?
ir Arūnas Pemkus. Pažymėji
mus įteikė PLI rektorius prof, 
dr. Jonas Račkauskas, talkina
mas Akivaizdinio skyriaus di
rektoriaus AL Dundulio ir sekr.
Stasės Petersonienės.

Registruokite savo namus i DAR SENA KAINA 
biznius, sklypus pardavimui jai-j Parduodamas žema kaina 4 kamba-

Nauji Jangai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką.

LABAI ŠVARUS 2 butų narnas tr 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
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 auto 
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 nriedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

Įkas yra į šiaure nuo Toronto 1lva*ri ^parauda INSURANCE 
prie 7-to kelio. ‘ j BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

— Žinomi'Ravinia Parko kon
certai bei. spektakliai Highland 
Parke prasidės birželio 22 ir tę
sis visą vasarą. Yra sudarytos; SAVININKAS parduoda 8 butų 
koncertų programos, kuriose' po 4 kamb. mūrinį, 18 metų se- 
telpa visa informacijas. Norinti numo, su įrengtu rūsiu ir 3 ma- 
ją gauti, reikia rašyti: Ravinia ginų garažais, prie Kedzie ir

71-mos. Savininkas gali duoti 
morgičius. Tel. 778-4690

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

TeL 767-0600.
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

— Brighton Parko lituanisti- 
rę mokyklą baigė: Rita Ančiu- 
lytė, Pamela Gaidelytė, Viktori
ja Meilytė, Aušra Mikutaitytė, 
Laima Vadeišaitė ir Jonas Kil
kus. Iškilminga mokslo metų 
užmaiga buvo gegužės 19 d. Pa
žymėjimus įteikė preL D. A. Mo
zeris. Mokyklos vedėja yra S. 
Jctnynienė.

— Elzbieta Kardelienė, turin
ti muzikos ir dainavimo studi- ./
ją Montrealyje, yra taip pat ga
bi ir Įžvali scenos meno, muzi
kos ir dainos vertintoja. Jos iš
samūs reportažai dažnai pasiro
do Naujienose. Už juos, kaip ir 

Įuž kitus raštus skaitytojai Ka-

Festival Assn. 22 W. Monroe 
St., Chicago, IL 60603.

— Delfiną Tričienė, Naujienų 
bendradarbė, iškentėjo sunkią ■ 
operaciją, išpiovė nepiktybinį 
auglį iš plaučių. Ligonė taisosi, 
pradeda vaikščioti, bet ligoni
nėje dar kurį laiką turės pabūti. 
Naujieniečiai-linki jai sėkmės.

— Baisiojo birželio minėjimo 
proga, Reg. L.B. Marquette Par
ko apylinkės nariai š.m. birželio 
mėn. 10 dieną 10 vai. ryto pa
kels vėliavas prie Marquette 
Parko lietuvių parapijos bažny
čios. Po iškilmių, 10.30 vai., su 
vėliavomis dalyvausime gedu
lingose pamaldose. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Ponios ir pa
nelės kviečiamos dalyvauti su 
tautiniais drabužiais, pagerbiant 
šias iškilmės. Apylinkės V-ba

— S.LA. 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, birželio 9 d., 1 vai. popiet 
Dariaus-Girėno salėje, 4416 So. 
Western Ave. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti. Valdyba

— KRIVŪLĖS KLUBO pava
sarinis piknikas įvyks birželio 
10 d. 12 vai. Vyčių salėje ir so
delyje, 
skanūs 
tingas 
kviečia

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME
NŲ. Mokame 86-4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or better 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines mone*

jaūni- 
tenka

L/X^CtrLLZr<ALVll<aiI16.

Mieli tėveliai, ar jūs nematot, 
kur jūsų jaunimas eina?’. .

VIS PLEįj^NTji SĄJŪDŽIUI 

skaityti Ir platinti Nanjlenns, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Ha* 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems xkiitrtijxna.

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

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus Ir mūsų nasrus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų pikniku. 7 rf Ig3k BMF

Visu ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų ttaitytojų rėkauoM 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

MAOJISNO9
1739 SO. HALST1D ST. 
CHICAGO, IL 606M

* 3 inksto be raginime pratęsia savo prarumaratg, taupydamas laiką ir 
mažindamas suiražinėjlme išlaidas. Priede  fci.

Farirdė h nrdu

Adresu

» Ubafcur Nsujienu kaip dovaną savo 
yra nauju skaitytoju. Priede  <!

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

Adresu

Bpoosorlaus pavardė, vardu ir vietovė

, kuris

• Platinimo ra j a na proga, palaikydamas lietuvišką spaudą tr Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

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

Adresu _________________________________ .______ ______________ ____ —

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites raalj*. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

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

Adresu------------------------------------- ■------------------------------ <----------------------

Pavardė ir vardu » —------------ ------——.

Adresu —-----------——----------------- - —----------------------------

Pavardė tr vardu - - - , .. -' -
1 - . ' ' ’ y •

i irtm v - ■ j. -- - -------- , .i -- - ir- '

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

3. Kuprotas kumeliukas visus 
laukus apkuprinėja? (Pjautu
vas).

— Du Pont bendrovė parduo' 
da visą dažų gamybos bizni.

MARIJA NOREIEIENfi

2608 West 69th St, Chicago, III. 60629 • TeL WA 5-2787

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
■. darbus dirbą.;

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

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

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, Kibinančiam 
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 Jonu 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. ■
Galka kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: ' , ’ , '

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10061

___________ 307 W. 30th St. ---------— - - - • '-•
Tol. (212) 563-2210

UNION PIER, MICHIGAN

Naujas žieminis namas, 3 mie
gami, šildomas. Kilimai, pečius, 
šaldytuvas ir dvigubi langai. % 
bloko nuo ežero, Greenwood 
Ave. $36,500. Chicago tel.: 425- 
6451 po 5-tos vai. p.p.

domesio , 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkarųs 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

HELP WANTED — MALE 
Darbininky reikia

AUTO BODY AND FENDER 
COMBINATION MAN

EXPERIENCED, STEADY.
CALL 776.5888

3518-% WEST 63 STREET
I

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės'

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941 *

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkly Reikia

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 6065 Archer AV. 
Chicago, I1L 60632. TeL YA 7-3988

Gros geras orkestras, 
valgiai ir gėrimai, tur- 
Laimės šulinys. Visus 
VALDYBA. (Pr.)

tas. Perkame pašto ženklus r 
pinigų kolekcijas.

P A T R I A,
4207 So. Sacramento,

Stanislovo Baranausko 
įpėdiniu dėmesiui

1978 m. birželio mėn. Brook- 
lyne mirė Stanislovas Baranaus
kas, Amerikoje žinomas kaip 
Stanley BARONOSKY, nepalik
damas testamento. Jo tėvai, An
tanas Baranauskas ir Pranė 

l (Frances) Malinauskaitė jau se- 
I niai mirę. Žinoma tik tiek, kad 
motinos brolis Jonas Malinaus
kas 1912 metais grįžo į Lietuvą 
ir apsigyveno Balbieriškyje. 

• Pretenzijas į palikimą yra pa-

LIVE IN FEMALE COMPANI
ON FOR STROKE PATIENT. 
Room & board + small salary. 

Call 361-0886

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Notary PuWIs 
1NCOMI TAX WIVJC1

WE SMOK OUR OWN

• Smoked chubs - Sturgeon - Trout
- Eel.

• French Fried Shrimps.
• OUR SPECIALTY - French fried 

smelts and Fish chips.
BEN'S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.
337-0263. Closed Monday s

Tat* pal daroari vartimai. giminių 
Iškvietimai. pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 Vi W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654

DENTURE WEARERS
j A major 

advancement @

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

State Farm Fire and Casualty Company

- Į
reiškę Amerikoje gimę mirusio- j 
jo pusbroliai, kurie apie kitus 
gimines nieko nežino.

Mirusiojo giminės ar apie juos 
žinantieji malonėkite rašyti Lie-’ 
tuvos Generaliniam Konsulatui I 
šiuo adresu:

Consulate General 
of Lithuania

41 West 82nd Street
New York, N.Y. 10024

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & A»*ocht*t 

2649 West 63rd Strwt, 

Tel. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 13 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.

MOVING
Apdrausta* pvrkrauatymat 

ii |valriy aHtumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

* I « NAUJIBNQI CMKAOU A IU. Tkurpfef, 7,




