
i . .

•o

Price 20 c-VOL. LXVI

NIKARAGVOJ
t

jĮ
1 ■:

SOMOZA NESITIKI LAIMĖTI, JEI KARO 
VEIKSMAI NEBUS SUSTABDYTI

tyje. Abudu išeivijos lietuvių 
vyskupai turės progos prabilti 
į susirinkusius delegatus.

(ALTos informacija)

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News 
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Pertoj
Washington, D. C. 2054C

Over One Million Lithuanian 
In The United States

Chicago, Ill. — Pirmadienis Monday. June 11, 1979 Nr. 134

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PRIMINĖ , , LIETUVA MILIJONINĖMS MINIOMS i LEONO PROVINCIJOJE LIEJASI KRAUJAS DIENA IR NAKTĮ
Popiežius Jonas Paulius II, lankydamasis Lenkijoje, savo 

kalbose stipriai parėmė žmogaus teisių reikalą, pabrėždamas, kad 
šių dienų pasaulyje visi nori ir turi būti laisvi. Specialiai pažy
mėjo, kad jis neužmirš Lietuvos. Pirmą kartą už geležinės uždan
gos prieš milijonus žmonių pabrėžtos Lietuvos teisės.

Tai turi ypatingos reikšmės ir 
todėl Amerikos Lietuvių Taryba 
labai prašo lietuvius skubiai 
siųsti į Vatikaną padėkos tele
gramas ar laiškus Popiežiui Jo
nui Pauliui II, kad savo istori
nėje kelionėje iškėlė lietuvių 
tautos reikalus.

Telegramos tektas gali būti: 
His Holiness Pope John Paul lt, 
Vatican City, Italy. Grateful 
for mentioning; Lithuania in 
speeches in Poland. Tai trum
piausias tekstas, galimas'.- siųsti 
night letter būdu. ’

Laiškuose (ar ir telegramose) 
gali būti rašoma:

1. Our sincere gratitude for 
reminding of the rights of Lith
uania in your statements made 
in Poland.

2. Thank you for your ęourage 
to raise the question of the

-Tights of Lithuania for- the first 
time behind the Iron Curtaih.

Iranas pagrobė 
tuščius bankus

TEHERANAS, Iranas. — Pra
eitą penktadieni Irano valdžia 
nusavino beveik tuščius bankus’. 
Nuo mulos Chomeini sugrįžimo 
į Iraną, gyventojai pradėjo 
traukti savo santaupas iš Irano 
bankų. Visi stengėsi savo san
taupas pervesti i tarptautinius 
bankus, kad jų santaupos ne
žūtų.

Prezidentas Carteris prieš 3 
mėnesius prašė naują vyriausy
bę sutvarkyti Amerikai pri
klausančias skolas, bet. iki šio 
meto šis reikalas nesutvarkytas.
Mula Ghomeihr'jau’susaūdKTlu j ’ \

Birželio mėnesį rusai pradėjo vežti lietuvius į šiaurę. į prievartos stovyklas. 
Vienus nužudė pakeliuje Į Sibirą, o kitus žudė Lietuvoje. Paveiksle matom 

rusų čekistų nužudytą Panevėžio-ligoninės gydytoją dr. Žemgulį.

STASYS LOZORAITIS
ALTOS ĮSTAIGOJE

Atvykęs i Cricagą Lietuvos 
atstovas prię Vatikano Stasys 
Lozoraitis, Jr., aplankė Ameri
kos Lietuvių Tarybos būstinę, 
čia turėjo progos pasikalbėti su 
ALTos pirmininku dr?"TC Šid
lausku, vicepirm. T. Blinstru- 
bu, gen. sekr. kun. A. Stasiu, 
kun. J. Prunskiu. Su Vatikano 
atstovu padarytas pasikalbėji
mas vėliau buvo išspausdintas 
spaudoje.

Teherano finansininkus, kurie 
negalėjo partizanų vadui duoti 
prašomos paskolos. Paskutiniais 
dviem mėnesiais prie bankų 
stovėjo ilgiausios eilės žmonių, 
kurie visą laiką ėmė iš bankų 

laikytas savo santaupas.

' LENKIJOS VALSTYBINIAME ŪKYJE
IZRAELIS APŠAUDĖ PALESTINIEČIU 

CENTRUS LIBANO PASIENYJE

esanči o palestiniečius. Dabarti- 
-nįi aetu Libane esančios Siri- 

■ jos Karo jėgos negalėtu nasinrie- 
j sinti karui pasi\ •-" ums Iz- 
į raelio jėgoms

ten

Pre- 
ren-

MANAGUA, Nikaragva. — - - • .........
Penktadienio popietį Nikarag-j Muzorewa nepatenkintas 
vos nacionalinė gvardija, su
traukusi kelis tankus, aviaciją 
ir kanuoles. puolė du Leono 
provincijos miestelius, planuo
dama duoti sukilėliams mirtiną 
smūgį ir priversti juos pasi
duoti. bet nacionalinei gvardijai 
nepasisekė. Pats prezidentas So- 
moza atvyko į kovos lauką, bet 
tuojau įsitikino, kad šį kartą 
nacionalinė gvardija taip leng
vai nepajėgs išmušti maišti
ninkų.

Nikaragvos nacionalinė gvar
dija buvo sutraukta į Esteli. kad 
galėtų duoti mirtina smūgi visai
šiaurei. Dalinai jiems pavvko j Paramos- bet prezidentas Carte- 
vyriausvbė paskubėjo pasigirti. | ris- negavęs užtikrinimo iš nau- 
bet dabar aiškėja, kad susirė-'Jos vyriausybes, nesirengia pa- 
mimai buvo nacionalinės gvar-1 nai^’nt* veikiančių JAV pi el
dijos jėgoms sutraukti į Esteli. i ^os sanKcijų.

prezidentu Carteriu
SALISBURY. Zimbabvė. — 

Naujasis Zimbabvės - Rodezijos 
premjeras Abel Muzorewa labai 
nepatenkintas prezidento Car- 
terio pareiškimu apie paskuti
nius rinkimus Zimbabvės vals
tijoje ir apie prezidento nenorą 
atšaukti sankcijas.

Rinkimų duomenys rodo, kad 
didoka Rodezijos gyventojų da
lis rinkimuose ned?b:,T°vo. nes 
i;ems neleista savo pozicijcs iš
dėstyti. Muzorewa tikėjosi pre
kybos lengvatų ir ekonominės

RESPUBLIKONŲ 
ATSTOVAI ALTOJE

Lietuvių Respublikonų Fede
racija išsirinko naują valdybą: 
pirm. Anatolijus Milūnas, vice
pirmininkai; Eugenijus Ziurys, 
dr. Jonas Genys ir Jonas Talan- 
dis, sekr. Kazimieras G. Oksas, 
iždininkas Aleksas Jankūnas. 
Į Amerikos Lietuvių Tarybą 
respublikonai paskyrė A. Milū- 
ną, dr. Joną Genį ir J. Talandį, 
kuris yra taipgi paskirtas į 
ALTos valdybą.

* SK
DU VYSKUPAI LIETU

VIŲ KONGRESE

Vysk. ’ Vincentas Brizgys
vysk. Antanas Deksnys, reziduo
jąs Europoje, pažadėjo dalyvau
ti Lietuvių kongrese, kurį Ame
rikos Lietuvių Taryba šaukia 
spalio 13-14 dienomis Cleve- 
lande, Hollenden House viešbu-

ir

Gamins naujus 
atomo ginklus

WASHINGTON, D.C. — 
zidentas Carteris Vienoje
giasi supažindinti Brežnevą su 
naujos rūšies atomo ginklais. 
Skirtumas tarp dabartinių ir 
planuojamų raketų bus tas, kad 
jos galės veikti įvairiomis kryp
timis. Prezidentas yra pasiryžęs 
skirti 30 bilijonų dolerių šiai 
įvairaus skridimo raketai.

Prezidentas Carteris keliais 
atvejais siūlė rusams sumažinti 
atomo ginklų gamybą, bet Brež
nevas nesutikęs. Dabar Brežne
vas pamatys, kokius ginklus ga
minsis amerikiečiai. Jis gali pa
keisti savo nuomonę ir ] 
prez. Carterį negaminti naujos 
rūšies atominių ginklų, bet 
Brežnevas pats turi pasižadėti 
negaminti tiek daug atominių; 
ginklų. Brežnevas nori turėti 
daugiau pinigų gamybai, tai jis 
turi priimti Carterio pasiūlymą 
ir sumažinti atominių ginklų 
gamybą.

J
Vienoje gali nieko nepasira

šyti arba gali pasirašyti visai 
kitokią sutartį, negu paruoštas 
naujos sutarties projektas.

KALENDORftLIS

Birželio 11: Rozelina, Barna
bas, Aluona, Vaiva, Dainius, 
Gaudvainis.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:24.
Oras šiltas, drėgnas, lis.

kad maištininkai galėtų įsistip
rinti pietuose ir valstybės vaka
ruose. Po trijų dienų smarkes
nių susirėmimų, maištininkai 
užėmė visą Leono provinciją. 
Nacionalinė gvardija penktadie
ni puolė Gracia ir Munoz mies
telius. Maištininkų žvalgai pasi
rodė Managuos priemiesčiuose, 
sukeldami didelę paniką vy
riausybės sluoksniuose. Maišti
ninkai naudoja kalnų kelius ir 
arklius, o karo medžiaga veža 
sunkvežimiais Granados ir Ma- 
sajos srityse. Masajos srities 
operacija nepavyko. Maištinin
kai Įleido nacionalinės gvardi
jos karius su visais ginklais ir 
amunicija, o vėliau pradėjo juos 
naikinti. Visą naktį ėjo kruvini 

Nacionalinės gvardijos
vadovybė nustatė, kad turi rei
kalo ne su paprastais maišti
ninkais, galinčiais vartoti tiktai 
šautuvus, bet su patyrusiais ka
riais. Labiausiai juos nustebino

Potvynis Kansas mieste
Prakiurę debesys penktadienį 

nusiaute potvyniais visą Didžių
jų Lygumų pietinį galą, kur 
ypač nukentėjo Kansas mies
tas. Liūtims išpylus šešis colius 

i vandens. Walnut upė. išėjusi iš 
j savo krantų, pastatė pavojun 
Kansas miestą ir visiškai izolia
vo El Dorado, kur padarytame 
dviejų kvadratinių mylių ežere 
policija laiveliais ir valtimis 
gelbsti žmones, nukeldami juos 
nuo namu stogu ir iš medžiu. 
Kansas mieste pernai šiuo pačiu 
metu panašiame potvynyje, žu
vo 24 žmonės.

•°oaiežius ,no■

Amerikos lenkusKROKUVA, Lenkija. — Po- žodžiai naujoje lenkų komunis- 
piežius Jonas Paulius II penk- j tų įsteigtoje kolonijoje. Pamoks- 
tadienį turėjo melstis dideliame Į las buvo atidžiai išklausytas, o J 
Lenkijos vienuolyne, kur yra 
apsigyvenęs didokas skaičius 
buvusių Lenkijos karių ir inte
ligentijos, bet paskutiniu mo
mentu pakeitė savo planus. Vie
toj kalnuose esančio vienuolyno, 
jis nuvyko į “Nowy Swiat” ir 
ten atlaikė pamaldas.

Prieš 17 metų jo valdomoje 
Krokuvos arkivyskupijoje val
džia pastatė didelį kolchozą. Tas 
valdiškas kolchozas vadinasi 
“Nowy Swiat”.

Popiežius, būdamas Krokuvos 
vyskupu, pradėjo statyti bažny
čią Nowy Swiat žemės ūkio 
centre. Visų komunistų nuste
bimui. tuometinis Krokuvos 

; “Naujojo Pasaulio” 
centre pastatė bažnyčią iš aukų, 
to paties valdiško centro tar
nautojų sudėtų.

Popiežius, vietoj vienuolyno, 
nuvyko j “Nowy Swiat’’ bažny
tėlę ir ten pasakė patį reikš
mingiausią pamokslą Lenkijoje. 
Jis kalbėjo apie sąžinės laisvę 
ir pagrindines žmogaus teises, 
apie kurias prezidentas Carteris 
prabilo savo inauguracijos kal
boje ir apie kurias jis primena 
ne tik pavergtų kraštų gyven
tojams, bet ir aukštiems komu
nistinių valdžių pareigūnams.

“Nowy Swiat” kolonijos gy
ventojai, tvarką patį didžiausią 
Lenkijos valdišką kolchozą, pri
siminė popiežių Joną Paulių 
Antrąjį, kai jis buvo Krokuvos 
arkivyskupu, ir norėjo palygin-

'cUl t ,J.. i vyskupas prasyti J
1 nnnfro nQ

— Washington© mieste. New 
Jersey valstijoje, cirko leopar
das mirtinai sukandžiojo penkių 
metų amžiaus berniuką.

atidžiai išklausytas, o 
i ramiai iš

linkėdami popiežiui 
ir energijos.

VIEŠĖJIMAS LENKIJOJE
į GALI UŽSITĘSTI

Popiežius Jonas Paulius II tu-j 
rėjoj išskristi iš Lenkijos birže-Į 
lio 11 dieną, pirmadienį, bet da
bar įjis aiškiai mato, kad turės 

•savo'*vizitą užtęsti-dar bent die
nai ir dviem. Popiežius norįs 
išsikilbėti su Edvardu Giereku. 
Ko Gierekas prašys iš popie
žiausi tuo tarpu dar nežinia, bet 
visieps aišku, kad popiežiaus 
vizitas paliko nepaprastai gilų 
įspūdį lenkų tarpe. Gierekui ir 
visai [Rusijai reikalinga ekono
minė laisvojo pasaulio pagalba.

Apšaudė Libano

Į kolonijos gyventojai 
; siskirstė

VARŠUVA. Lenkija. — Į Len
kiją suvažiavo didokas skaičius 
Amerikos lenku popiežiaus pa- 
sit kti. Kiekviename didesniame 
Lenkijos mieste, kur buvo su- 

; tiktas atvykęs popiežius, buvo 
Į grupė Amerikos lenkų. Jie sky- 
i rėsi nuo Lenkijos lenkų, nešda- 
i mi amerikietišką plakatą.

Baigdamas savo kelionę, po
piežius padėkojo amerikiečiams, mūšiai.
filmavusiems jo keliones po 
Lenkiją ir įrašiusiems jo kalbas. 
Jis patarė Amerikos lenkams 
niekad neužmiršti, kad jie 
lenkai, ir kad lenkų tauta 
paveldėjusi didelį istorinį 
likimą.

Dabartinis popiežius prieš 
kelis metus buvo Amerikoje ir 
susipažino su A ugcbu Ameri
kos įtak-’rgu lenkų.

— Kongreso atstovai planuo
ja pasikelti algas 7U.

i

yra
yra
pa-Į labai drąsus tanku naikinimas.

Puolikai prisileidžia tanką iki 
kelių žingsnių, o vėliau jį pa
dega. Maištininkai žino jautrias 
tanko vietas ir pajėgia padegti 
gazolino . atsargas ir nulaužyti 
sraigtus. Kovon mesti ir be

— Irano bankai jau buvo 
tušti, jų nevertėjo suvalstybin
ti. sako finansininkai.

— Hongkongas planuoja apsi
tverti stioria tvora, kad tremti
niai negalėtų įvažiuoti.

— Venecuelos prezidentas 
įsakė padidinti naftos ir degalų 
gamybą 18 U.

arodė < tankų likę gvardijos kariai jau- 
kapą čiasi bejėgiais ir kelia rankas 

aukštyn.
Masajoj rankas iškėlus nacio- 

nebuvo sunai-

— Ugandos ūkininkai 
’n“’tu nikelės Dora Elo< 
l-’-’-uose. Jt buvo išimta iš ligo
ninės. išvesta į laukus ir nužu-

— čekai katalikai prašė leisti 
jiems įvažiuoti i Lenkiją ir pa
matyti popiežių, bet lenkų val
džia jų neįsileido.

BEIlUTAS. Libanas.— Izrae
lio artįlerija labai smarkiai ap
šaudė 
rus Lith
Šimai stko. kad apšaudymo me
tu buv< 
čiai ir > 
tiniečit 
je. nukntėjo, tuo tarpu dar ne- 
pranešt.. 
pranešti i 
Izraelis 
Apšaud 
palestin ?čiai sustabdys bombų 
sprogint imus Izraelyje ar Iz
raelio o

Be to, 
Izraelis 
tas iš Sfiajaus pusiasalio, veža 
į Libane 
siunčiam 
pasienį, 
banas bi
Izraelio lire jėgos gali įsiveržti

palestiniečių karo cent- 
no pakraščiuose. Prane-

užmušti trys palestinie- 
užeisti šeši. Kiek pales- 
buvusių karo tarnybo-

. Izraelio vyriausybės 
as patvirtina žinią, kad 
apšaudė palestiniečius. 

Imas bus tęsiamas, kol

©puotose srityse.
gautos žinios sako, kad 
avo karo jėgas, išvež-

—■ Aviacijos specialistai iš
klausė “juodoj dėžėj” įrašytas' ti jo skelbiamas mintis popie- 
visų trijų DC-10 lėktuvo lakūnų • žiaus pareigose. Niekada “Nowy 
kalbas, šiomis dienomis bandys j Swiat” bažnyčioje nebuvo tiek 
nustatyti nelaimės priežastį. idaug žmonių ir niekad toks 

aukštas dvasiškis nedavė pa
vergtiems Lenkijos gyvento
jams tiek daug dvasinio peno, 
kiek davė ‘popiežiaus pasakyti į Libaną Ir suimti visus Libane

— Vokiečiai turi apmokytus 
specialius vilkinius šunis lėktu
vų teroristams .pulti.

pasienj. Vieni daliniai 
į Sirijos ir Libano 

Laip Sirija, taip ir Li- 
i, kad bet kurią dieną

dvta pagal Idi Amino įsakymą, nalinė gvardija
Diktatorius, keršydamas už žy- kinta, kaip tai buvo Estei i. bet 
du keleivių išlaisvinimą, įsakė 
70 metų moteriškę nužudyti.

— 6 gabiausieji Chicagos mo
kiniai laimėjo $1000 stipendijas 
kolegijoms baigti.

— Las Vegas. Nebr., posė
džiaujantieji laikraščių leidėjai 
konstatavo, kad kiekvienais me- 
metais spaudos laisvė vis stip
riau varžoma.

Kanados advokatas Joe

leista jai pačiai pranešti štabui, 
kad nelaisvėn paimtieji nežudo
mi. Kartu pataria nežudyti ne
laisvėn paimtų sukilėlių.

Truputį kitokie reikalai prie 
Granados. Nacionalinė gvardija 
tikėjosi išmušti sukilėlius iš 
Granados. Jai pavyko užimti da
lį apylinkės ir įsibrauti į mies
tą. bet maištininkai pastojo ke
lią. Buvo sudeginti du tankai, 
o giliau veržtis nėra amunicijos. 
Vyriausybė turėtų atvežti karo 
medžiagos, bet keliai pavojingi.

Clark mokėjo trumpai ir aiškiai | Partizanai turi taiklius šautu- 
formuluoti kalbas ir rezo'iuci- j vus, kuriais sustabdo automobi- 
jas. todėl ir tapo konservatorių > liūs. Vienur nukauna šoferius, 
partijos premjeras. Ilgas kalbas o kitur sugadina padangas arba 
sakiusieji politikai premjero pa- motorus.
reigas pralaimėjo. Jauniems po- ’ Apskaičiuojama, kad šiomis 
litikams nepatinka ilgos kalbos, dienomis Nikaragvbs kova su

Somozo: cik’ ' bus išspręsta. 
Iki * o nacionalinė gvardi
ja r. I-jo ginti Somozos galią, 
bet dab. •• reikalai sunkėja. Su
naikinus dvi ekspedicijas, pa
ruoštas i Masają ir Granadą, 
vargu bus jėgų sustabdyti 
maištininkus prie Managuos.

Vyrauja j s i t i kinimas. kad 
maištininkai gavo didelę para
mą iš Kosta Rikos vyriausybės 
ir Panamos vyriausybės galvos 
Omar Torrijos. Maištininkai 
naudoja pačius naujausius Ai..e- 
rikos šautuvus u ranKii.es gra
natas. Atrodo, kad ųa.klai į,..<u 
iš Panamos. Jie bu\o duoti Pa
namos karo jėgoms kanalai gin
ti. jeigu plaukimas kanalu būtų 
sustabdytas:

ranKii.es
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Giedama Amerikos 
himnai.

?! ’:v‘oD Dr-’ A

Kristijono Donelaičio mokyklos vaidintojų grupė

i
A

1
M y a

Š.m. birželio 2 d. įvyko Kris-Ramanauskaite Renata, Rėklai
ti jono Donelaičio' mokyklos m o-’t is Povilas, Saulis Vytautas,

Stankus Andrius, Sturonaitė 
Beatriče, Vaičiulytė IlonaVa
laitis Andrius ir Vilaitė Alida.

Dalyvaujant mokytojams ir 
Lietuvos generalinei konsule!

kinių mokslo užbaigimo iškil-Į 
m ės.

Iškilmes pradėjo ir vykusiai 
pravedė mokinė Vida Kazlaus
kaitė. Įnešamos Amerikos, Lie
tuvos ir šios mokyklas vėliavos. Juzei Daužvardienei, Įteikti auk- 

ir Uetuvos slėsniąją mokyklą baigusiems 
i diplomai-pažymėjimai. šiais

Bindokienė metais 13 laidą baigė šie moki- 
atstovus ir 
tėvelius.

SS WY

| L IK i ii'J 7 ’1

s-ve -ir.s bei mūkimų
MckytJjai iškvietė Į sceną 

m/.c .liiK, kurie pasižymėjo sa
vo rašinia’s bei poezija. Dova
nas — po knygą ir lietuvišką vė
liavėlę gavo mokiniai iš pradi
nės mokyklos už eilėraščius: 
Renata Ramanauskaitė, Lina 
Šliažaitė, Dana Didžbalytė, Da
rius Šilas ir Rasa Buntinaitė; 
už rašinius — Paulius Bindokas, 
Ilona Vaičiulytė, Edvardas Kir
vaitis. Vida Brazaitytė ir Pau
lius Rūbas.

Aukštesnioji mokyklo, gavo 
dovanų už eilėraščius: Ramona 
Steponavičiūtė, Lina Didžbalytė, 
Lora Vasiliauskaitė, Judita Sas
nauskaitė. Dalia Sabaliauskaitė, 
Rita Stukaitė, Lina Vieraitytė, 
Dalia 'Polikaitvtė, Indrė Anta- 
naitvtė, Loreta Deveikytė ir Vi
da Didžbalvtė; už rašinius — 
Audrius Polikaitis, Rūta Stropu- 
tė, Arūnas Tamulaitis, Marija 
Pabedinskaitė, Alvyda Eituty- 
tė, Nelda Žiliūtė, Darius Poli- 
kaitis ir Daina Antanaitytė; už 
piešinius — Rūta Stukaitė. Lina 
Didžbalytė, Lora Vasiliauskaitė 
ir Regina Krutulyje.

‘Dalyvaujant mokytojams ir 
Švietimo vald. pirmininkui Bro
li’ui Juodeliui, buvo Įteikta pra
džios mokyklą baigusiems pa
žymėjimai. Juos gavo šie mo
kiniai: Blyskis Arvydas, Braz
džiūnaitė Kristina, Buntinaitė 
Rasa, Cibas Saulius. Didžbalytė
Dana, Eringis Andrius, Gudis jus visiems atsilankusiems ir 
Sigitas, Kirvaitis Romas, Maleiš 'sveikinusiems, pastebėjo, kad 
kaitė Dalia, Paulikas Tomas, šias išleistuves tenka jai praves-

niai: Antanaitytė Daina, Bakai- 
tytė Rima, Gruodytė Diena, 
Gvildytė Audrė, Juzėnaitė Lisa, 
Kazlauskaitė Vida, Kerelytė Dai
na, Končius Arvydas, Krululytė 
Regina, Laurušonis Linas, Mei
lus Alius, Pabedinskas Andrius, 
Patraitė Rūta, Pavilionis Ritas, 
Polikaitis Darius, Rapšytė Ra
mona, Savickas Jonas, Seibuty- 
.ė Vida, Vailokaitytė Angelika, 
Valaitis Tc'mas, Valaitytė Rasa, 
Vieraitytė Lina, Zubrickas Ed
vardas ir Žygas Edmundas.

Visų mokinių vardu mokyto
jams dėkojo mokinys Darius 
Polikaitis ir pasižadėjo visur ir 
visuomet likti lietuviais.

Vice direktorius Jonas Bag
donas palinkėjo baigusiems mo
kyklą sėkmės gyvenime ir pra
šė likti ištikimais Lietuvos sū
numis bei dukromis.

SVEIKINIMAI
Sveikino Lietuvos gen. konsu

le Julė Daužvardienė, Tėviškės 
parapijos klebonas Ansas Tra- 
kis, švietimo valdybos pirminin
kas Bronius Juodelis, iš Austra
lijos viešnia Aldona čiurlionytė- 
Norušienė, Tėvų komiteto pir
mininkas Jonas Variaikojis ir 
raštu vyskupas Vincentas Bri- 
gys. Visi linkėjo mokyklai di
džiausios sėkmės, o baigusiems 
mokyklą likti gerais lietuviais 
ir Įsijungti į Lietuvos laisvės at
gavimo kovotojų eiles.

Danutė Bindokienė, padėko-

ti, nes mokvklos direktorius Ju- 
liūs Širka, dėl žmonos motinos 
mirties, negalėjo dalyvauti.

MENINĖ DALIS
Tautinį šokį Sukčių šoko VI 

sk. mokiniai. BlezdingėlęAukš- 
tesniosios mokyklos mokinės. 
Pradinės mokyklos mokiniai tik
rai energingai sudainavo dainą 
“Norėčiau aš keliauti, Aukštes
niosios mokyklos mokiniai — 
“Dainuojanti jaunystė” ir visi 
mokyklos dainą “Su mokslu Į 
rytojų”.

Meninės dalies programą pa
ruošė mokytojai Violeta Atkin
son, Audra Aleknaitė, Vida Kaz
lauskaitė ir Vytautas Gutauskas. 
Ako'rdeonu pritarė: Ina Končiu- 
tė, Arūnas Poilikatitis ir Darius 
Polikaitis.

Be to, biuletenyje rašoma, kad 
tradicinės aštuntokų išleistuvės 
įvyks sekmadienį, birželio 3 d. 
Cicero žuvautojo ir medžiotojų 
klubo vasarvietėje, netoli An
tioch, Ill. Dar praneša, kad ne- 
mdkamai per vasaros atostogas 
aukštesniosios mokyklos moki
niams vvks trečiadieniais Jauni

Tai įvyks Š. m. birželio 7 ir jos, Europos valstybės, turi su
it) dienomis, kada bus išrinktas 
jos parlamentas.

Kaip Europos valstybinio gy
venimo stebėtojams yra žino
ma, per beveik tris paskutinius 
dešimtmečius kalbų ir joms re
alizuoti Įvairių pastangų, Euro
pos devynios valstybės: Belgi
ja, Danija, Didž. Britanija, Ir- 
landija, Italija, Luksemburgas, 
Olandija, Prancūzija ir V. Vo
kietija apsijungė ūkiškai. Tai 
buvo lyg Įvadas į realizavimą 
nuo seno kursavusios idejds, pa
jai kurią Europos valstybės tu 
ri iš dažnokai buvusių priešų 
pasidaryti gerais kaimynais. »* * *

Sudarydamos ūkišką junginį, 
jos pralenkė ūkiškai visas kitas 
valstybes pasaulyje, panaikino 
didžiąsias užtvaras, skyrusias 
viena nuo kitos, ir pan. Bet, kad 
Įvykdžius pilną susijungimą,

teismų sprendimai yra labai ob- 
jektyvūs tiek civilinėse bylose, | 
tiek ir baudžiamose. Tas pats, 
pasakytina it'apie taip vadina
mas nacių bylas. Todėl darymi 
priekaištai teismams dėl spren
dimų pastarose bylose telaiky- 
tina vien priekaištautojų bloga 

i valia, nukreipta prieš V. Vokie
tijos vokiečius.

Atrodo, bene pirmiausia vo
kiečių žeminimui pagamintas ir 
filmas “Holocaust”.

* * *
Bet nežiūrint į viską, pradė

tas Europos sujungimas įvyks. 
Tiesa, anos devynios valstybės 
nėra dar visa Europa, nes daug 
buvusių laisvų Europos tautų 
bei valstybių yra paglemžtos 
bolševizmo bei komunizmo, bet 
pradžia didelė. Dabar labai svar
bu, kaip ir rašydamas ‘Tėviš
kės Žiburiams” minėjau, kad į 
parlamentą ' patektų politikai, 
kuriems tikrai rūpi vieninga, 
laisva ir demokratiškai besi
tvarkanti Europa. Tada gal pa
sisektų dar išsisukti nuo raudo
nosios tironijos ne vien šiuo me-| 
tu esančioms laisvoms valsty
bėms Europoje, bet palengvėtų 
išsilaisvinimas jau nešančioms 
šitą tironiją. Gi neša ją ne vien 
buvusios laisvos tautos Europo
je, bet ir siekusios arba tebesie
kiančios laisvo gyvenimo-

J. Kairys

TAUTINĖS KAPINĖS

(Iš prof dr. P. Joniko 
“Kalbos dalykai”)

Dažnai vietinėje spaudoje 
skaitome, kad toks ir toks lietu
vis laidojamas ar palaidotas Či
kagoje. Tautiškose kapinėse. Čia 
jau svetimu įpročiu vartojame 
priesagą -iška(s). Mūsiškai tau
tines kapines vartotume norė
dami daugiau nusakyti panašu
mą, plg. vienuoliški (tokie kaip 
vienuolių) drabužiai, vokiškas 
šautuvas.

Kalbamajam reikalui geriau
siai tinka -inis rūšinei kapinių 
ypatybei pabrėžti, kaip kad sa
koma pvz. dievine (t. y. Dievo) 
malda (Nesselmanno žodynas), 
tautiniai reikalai, laikraščiai. 
Tad sakytina tautinės kapinės, 
tautiniai kapai, o tikriniu vardu 
rašytina ir didžiosiomis raidė
mis: Tautinės Kapinės.

Majore Byrne pakėlė 
namu kainas

CHICAGO. — Miesto majore 
Jean Byrne paskelbė naujas fe- 
deralines taisykles, leidžiančias 
naujus (public housing) ąparta- 
mentinius butus su 3 miegamai
siais kainuoti iki $77,962. Chica- 
gos Darbo Federacijos preziden
tui William A. Lee asistuojant, 
majore Byrne pasakė, .kad tas 
pakeitimas (kiek galima išleisti 
statant naujus butus) žada 1,000 
naujų darbų Chicagoje.

sijungti ir politiškai. Šituo at
baigiamu veiksmu bus parla-Į 
mento išrinkimas. Be kaikurių 
kitų organų, Europos ūkinė 
'bendruomenė turėjo jau ir par
lamentą, bet jį sudarė atstovai, 
skirti bendruomenei priklaiisan 
čių valstybių. Dabar jie bus 
renkami. Juos rinks visi pilie
čiai Įprasta- tvarka pas save. 
Rinks 410 atstovų penkiems me
tams.

Kiek teko pastebėti, rinki
muose dalyvaus tos pačios po
litinės partijos bei junginiai, ku
rie veikia ir savo kraštuose. '

s 
i? * *

Europos, susijungimas suda
rys jos tokį istorinį įvykį, ku-: 
iam daugkas netikėjo dar ir iki 
dabar, nors pati idėja buvo vie
naip ar kitaip nuo seno puose
lėjama- Nugalėtos net šimtme
čius brangintos tautinės ambi- 
sijos, kurių dėlai kildavo anti- 
goiiizmaš vienu prieš kitus irj 
kt. .

— Brežnevas yra pasiruošęs 
daryti visas nuolaidas, kad tik 
sutartis būtų pasirašyta.

1.

2.

3.

LIETUVIŲ DIENA WHITE SOX PARKE 
ŠEŠTADIENIS - Š.M. BIRŽELIO 23 D. 
PROGRAMOS PRADŽIA 12:30 V AL. POPIET ’

Dar-iu^Girėnas ir Don Varnas postai Įneša vėliavas. , 
Didžiulę Lietuvos vėliavą Įneša,-skautai, -s- ,,
Įvažiuoja papuoštas vežimas “Lithuania” su Ąžuolo Stel
moko orkestru. .■ j • -11 ;
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”.

mo centre 7 vai. vakaro lietuvių 
kalbos pamokos. Platesnių in
formacijų galės suteikti Jonas 
Jasaitis, tel. HE 4-2165.

Šiems ir kitiems metams iš
rinktas Tėvų komitetas: pirm. 
Alė Steponavičienė, vicepirm. 
Birutė Sasnauskienė, iždininkas 
Antanas Jarūnas, iždin-padejėja 
Birutė iPabcdinskiehė, sūrėto
je Zita Deveikienė, korespon
dentė Jūratė Norvilienė, peren
gimų reikalams-Ramunė, Rač
kauskienė ir Dan šlenienė, pa
rengimų vadovė Rugilė Šlap- 
kauskienė, ūkio reikalams — 
Edvardas Eringis ir Jonas Ma- 
leiška, padėjėjas Aleksas Pocius.

Didelės sėkmės šiai mokyk-

* * * .
Iš mjnėtų pradininkų susijun

gimui Europos stipriausia ūkiš
kai ir pastoviausia politiškai 
yra V. Vokietija. Ji yra daugiau
sia padariusi ir Europos susi-- 
jungimui. Todėl šito susijungi
mo priešai yra ne vien patys 
prieš ją, bet jie nuteikinėja prieš| 
ją ir kitas valstyLes- Kaip prie-j 
nione pirmiausia naudoja bū-i 
vūsią hitlerinę diktatūrą su jbs 
žiaurumais, nors buvę didieji 
naciai bei nežmoniškumų kalti
ninkai yra vienaip ar kitaip nu
bausti karo sąjungininkų taip 
Vadihamd teismo,
ir savųjų teismų. Kad liečia pas
taruosius, lai kaikurie iš 'jū dar 
ir šiandien tūri nebaigtų bylų. 
Be tb, vis štmkėją sii kaltumo 
įrodymais IV pasitaiko išleišitii- 
mų. Todėl ii- tokie špfėhdimai 
panaudojami propogandai jpriėš 
V. Vokietiją, nors jos teismai' 
sprendžia bylas ne pagal kieno 
nors įsakymus iš šalies, bet pir
miausia pagal atatinkamus įs
tatymus, kaip kad daroma ir ki
tuose demokratinėse kraštuose.

Bendrai imant, V. Vokietijos

Stasys Juškėnas

<
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DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES..*
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Doctors mid a s^ecral laxative 
'nęrrdient be highly £ftecfvfe fn 
relieving even severe constipation 
d’ve might Don t let irtėgula ity Or 
constipation becorne a pr^btem. 
This medical ingredient is now 
available m the Exclusive EK-LAX 
formula Use only #s directed. 
Chocolated Tablets _ _
or Unflavored Pills. EX'I AX

by a panel of experts, used as 
directed. But Anačih giveš you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want, Read and follow label 
directions.

CHJCAGO, MINOS «¥.-» 
7Wmm Viriniu 7-7747

SDUKSi MeknTU».Fri..9-4 ThtiC.?-S 0at.

SERVING CHE?.G0 AND SUBŪBSS SINCE 1905

tad

2 airterly
OUR SAVINCS
CERTIFICATE

EARN UP TO

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. Thafs common sense. That’s Anacin.

>
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PASSBOOK 
SAVINGS

see us for 
financin0

AT OUR tOW RATE

k was b*d encvo^ Had to fight the British

It was an army long on courage.

And then the tnonev came.

turned cxk_

•cnong and self-sufficient. And they're helping &

America with the Payroll Savings Ftru 
Buy United States Savings Bord^

Mutual Federal 
Savings and Loan

5.
6.
7. Nelė Paulauskaitė giedos Lietuvos himną, visiems pritariant.

Al girdas 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 Semaškai, 
darbe: 925-1200 Ext. 234, name: 521-4558.

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY kN

THE LANE.



V. PRŪSAS

SALT SUTARTYS IR KAS TOLIAU?
Dauguma amerikiečių ir ypačiai laisvojo pasaulio politikai 
bei strategai numato, kad SALT II sutrtis yra Amerikos 

nuolaidų ir pasidavimo simboliu.
(Tęsinys)

ahe'o, vertinant SALT su-, munis tiškai susuktos detentės’
tarčių išsivystymo eigą bei pro-į tikslus.

Tie, kurie reiktąją uja. kad sc- 
su- 
rei- 
ne-

atsižvelgiant i pavergtųjų tautų 
naikinimų, kankinamų žmonių 
šauksmą, pakiša senatui ir vi-į

cesą, tenka prijiažinti, jogei stra
teginių ginklų reikalu ilgos ir natas patvirtintų SALI' II 
nepabaigiamos derybos yra į tartį,- remdamiesi detentės 
rimtų diplomatinių pastangų iš- kalingumu bei jos ateitimi, 
dava. Jų tikslas jei nepanaikin
ti, tai bent sumažinti iki mini
mume’ pasaulio dvejų galybių
tarpusavio Įtampą; tai pastan-jsuomenei mintį, jogei nėra rei- 
gos, kurios pažįstamos ir jau-Įkalo jaudintis dėlei Sovietų Są- 
čiamos, ypač pavergtų tautų,’jungos veiksmų, nežiūrint kaip 
detentės vardu. Kaip žinia,■ stipriai sovietai pažeidžia ir net; 
pačios detentės siekis — jei nesiskaito su detentė, jos tiks- 
ne visiškai panaikinti, tai bent 
žymiai sumažinti esanti tarp 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos antagoniz
mą ir visas priešingybes, pakeis
ti tai nauja draugystės dvasia, 
aukščiausio laipsnio pakanta, 
tolerancija, išprusinto ir civili
zuoto žmogaus elgesiu.

Tokios politikos gimdytoju 
be abejd-nės tenka laikyti buvu
sį JAV valstybės sekretorių Ki- 
singerį, prezidento Niksono ir 
prez. Fordo “viešpatavimo” lai
kais. Per tai prez. Niksonas

VYSKUPAS PAUL MARCINKUS
POPIEŽIAUS SAUGUMO ŠEFAS

IT’S AMAZUIG!

SPtClJK

i FROM A 
; HEIGHT OF 
10,000 FEE r

13- CEHIORV HUNGER/, YOU WERE 
goks\de53eo A Boor iF you failed t8 
Kiss vour hosts r>/or»te Cow, 
Y(HEN YOU ARRIVED AND
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IS MOSTLY

STATE
IOa/A CAM -

TPe čYf mfno cf ire upper Classes lists 
FcnvlS ano ducks’ tongues, Unborn ducks and 
chickens,the nose of the hog «nd cows* lipsJ 
AMONQ OTHER PECULIAR FOOD FAVORITES.

Jais, kankindami pavergtas tau
tas, verždamiesi į Afriką, Azi
ją ir į kitur pasaulyje. Anot jų! 
— tikslas pateisina priemones,! 
pateisina viską. Betgi dauguma’ 
amerikiečių’ir laisvojo pasaulio - 
sutarčių vertintojai pasisako ir šu 
numato, kad sutarties SALT II silpnybės 
pasirašymas ir patvirtinimas

TAPT VtONT t>o> I. ASKtO 
FOR COSTS’ VI?S TOO 
SAVŲ HE THE EyE-8RO4S'.

OL.WE TRcES 
MORE THAS) 
1OOO y t ARS 
O\_D.... S’ 
BEARING 
FRUIT '.

visame pasaulyje laikomai paėmus tė 
simboliu, netekimu! g'

valius patiems gintis ir
būtii ne lik labai pavojingas laisvąjį pasauliį prieš vis
veiksmas, bei kariu ir neprotin
gas, būtent:

1) — SALT II sutartimi bus 
surankinlos JAV rankos ir todėl

jančią Sovietų Sąjungos 
me.

5) — Sutartis pakeis neigia
mai ne tik JAV apsigynimo pa-

vis daugiau ir daugiau silpnės;dėti, bet ir visą užsienio politi-
SALI’ I sutarti laikė pagrindiniu ne tik Amerika, bet ir visas pa-j ką ateityje- 
detentės akmeniu, o prez. Car- saulis iki užgožimo, tuo pasta- 
teris dabartinę SALT II sutar- tant žmoniją nuogą prieš Sovie- 
tj — centriniu detentės įrankiu. < tų Sąjungos 
Todėl SALT sutartys reikia ver
tinti rimtai, bet lie tuščiomis 
frazėmis, kritikes

80.00Ū um'formuotu rr>:licininkų 
ir civilin ų agentų ir 10.000 baž- 
nvČ’os v; ’"’žie? maršalkų, keiio- 
l’R-j Vatikano žandaru ir dar 
kcl ’storinės šveicarų gvardijos 
nariai bei Dalijos policininkai.

BARBARIŠKAS LENKŲ BOR PASIRODYMAS

CHICAGO. — Lenku dienras- k ioie saugojo ir tvarkos žiurėjo 
t’s Dzicn. Zwiazkowy korespon
dencijoje iš cestochovos birželio 
7 d. laidoje aprašo “Nemalonų 
incidentą Custochovoje”, kaip

, popiežiui iš Jana G iros vienuo
lyno važiuojant į katedrą bru
talūs Valdžios Apsaugos Biuro! koresoondentas pažymėjo, kad 
(BOR) agentai keletą kartų Į visa Vatikano apsauga popiežiui 
smogė kunigui, kuris įmetė gė-1 yra rankose vyskupo Pauliaus 
lių puokštę į popiežiaus auto- j Marcinkaus iš Cicero, III., kuris, 
mobili, apkūlė ir kelis kartus j be to. yra Vatikano banko pir-
apstumdė UPI fotografą Mal 
Lanedoną ir prancūzą fotogra
fą Olivierą Robotą. “Newsweek” 
fotografą ir kelis jaunuolius, 

į kurie bėgo šalia popiežiaus auto- 
mobTo. Sunkvežimyje važiavę 
fotografai, kurie visa tai aiškiai

* ma*ė. tvirtina, kad iš minios nė 
■.mažiausios provokacijos ne- 
1 buvo.

lik Sc’vietų Sąjun-, Iš tikro Spiegelis savo dra-
gos priemonė užliūliuoti laisvo-, matišku stilium atpasakojo vi-

ginti! jo pasaulio neapdairią visuome- 
didė-' nę ir jos politikus, todėl ir siū- 
grės- loma siekti taikds pasaulyje tik 

įturint karinę, technikinę ir eko- 
Inominę parsvarą, nepamirštant 
senes romėnų patirties: nori tai
kos — budėk ir stipriai pasi
ruoški priešpuoliui . • .

Daleiskim, kad popiežius ga
lėjo tų incidentų nepastebėti, 
bet popiežiui Įėjus į katedrą, 
beregint jis buvo saugumo agen
tų tirštai apsuptas. Į tai reagavo

mininkas. Vyskupas Marcinkus 
vra atletikai nuaugęs ir visą 
laiką laikosi nuo popiežiaus ne- 
tol au kaip per kelis žingsnius.

Popiežius Jonas Paulius Ant
rasis. kuris mėgsta dažnai įsi
manyti i sveikinančių minias, 
nė'-a lengvas saugoti ir keletą 
kartų paklausė savo apsaugos 
šefo pamokymų.

Bet kad tas Kristaus Vieti
ninko apsaugos šefas yra lietu
vis, to lenkas korespondentas 
nebeįstengė parašyti.

Anierikos visuomenei 
ginklu persvarą, l’)alvirlinta SALT 11 sutartis kaš’ 

prieš sovietų šantažą’ jtuos žymiai daugiau ne^> ia at‘
2) — Sutarčių nevykdymas’nietus' 

neišlaikan-jbei jų laužymas iš sovietų pu- Išvada: 
čiais posakiais, kaip kad daro;sės neįmanoma tikrinti ir 
sutarčių šalininkai, 
sutarčių analizė, jų vertinimas,’lių priemonėmis. i
turėtų atsižvelgti į Amerikos ir> 3) ’— Sutartis silpnina ir net junga nėra atsisakiusi tikslo už- 
viso pasaulio saugumą, bet ne!nuima apsaugds skėtį nuo Ame 
vien tik Į antraeilius reiškinius,! 
kaip Į įtampą ir antagonizmą! 
bei priešingybes. Pirmumui rei-l

su-' Atsižvelgiant, kad Sovietų 
Kiekviena' sekti satelitais nei kitomis sek-'Sąjunga laužo ir nesilaiko pasi

siems žinomus faktus, kad kon
gresas Jacksono-Vaniko pasiū
lymų JAV-Sovietijos prekybos pamoksle; taikydamas marksis- 
sutartį susiejo su emigracija iš tams, pažymėjo: “Kaip gera bū

tų mums Lenkijoje, jei lygiai i 
krikščionys, kaip ir marksistai, 
nebijotų būti nekonformistais ir 
žinotų kaip gyvenime priimti 
riziką. Lenkijos ateitis priklau
so nuo to, kiek daug bus žmo
nių, tinkamai subrendusių, kad 
galėtų būti nekonformistais”.

PRIEŠ RAŠANT REIKIA
PYKTĮ NUMALŠINTI

Draugo vedamųjų rašytojas b. 
kv. negali rašyti be pykčio ir bei

— Strateginė atomo ginklų 
sutartis (SALT II) galios tik 
vienerius metus.paskutiniosios. Įsižeidę sovietai 

nuo tos sutarties atsisakė ir 
drastiškai sumažino žydų emi
gracija (16.737 per visus 1977 
m.). Be sutarties su įprasta di
džiausio palankumo klauzule ir 
ypač didesnių Eksporto-Impor
to Banko kreditų prekybos apy
varta tarp abejų kraštų suma
žėjo trečdaliu ir yra pusiau ma
žesnės už Vokietijos.

“Nepaisant viešų pareiškimų 
— rašo Der Spiegei, — Maskva 

amerikiečių spaudi
mui.” šių metų vien kovo mėn.

TheDi-Gel"

e Di-Gel. .
The Anti-Gas Antacid

vo įsakymų, bet kitaip reikėtų 
manyti, kad ne tik politinių ka
linių išvadavimas, bet ir vokie
čių kalba jam yra dar “kietas 
riešutas”.

rašytų sulaiėių, kad Soxietu Są- pagiežos kai kuriems savo tau-
* tiečiains 111 ir pasi HVC

valdyti ir sukomunistinti prie-ineį sąjungininkams, vpač Ameri- . „ , o .
„.„..k. ------------ ■< ■ vald.iai Vi£nus | jau enugravo 4418 žydų. Sovie-

O T T l.-ll IvIdlOtl

.tiečiains, jų organizacijoms ir K. Petrokaitis
rikos sąjungininkų, ypač nuo vartos būdu viso pasaulio žmo- 
NATO organizacijos Europoje, niją, kad ji to siekia iki dantų

1) — Sutartis SALT II Ame- apsiginkluodama, kad visos 
kia suteikti tikros, bet ne ko- rikos draugų ir taipogi jos prie- SALT sutartys ir detentė kartu

NAUJIENŲ

kai ir jos
lyginiai girdamas, o kitus besą
lyginiai peikdamas jis skaldo lie
tuvių visuomenę.

Dirvos 22 nr. vm. savo skilty
je “Iš kitos pusės" aprašo’ vieną 
toki vedamąjį:

Kartais skaitai ir netiko savo JAV: Sovietai norėtų tai sutvar- 
akimis. Taip man atsitiko žvilg-'kyti kol Brežnevas dar eina pa- ) 
terėjus į b. kv. vedamąjį gegužės'reigas. Bet ir amerikiečiai yra 
16 d. DRAUGE. St. užvardintas’ tuo suinteresuoti, nes jie dar 
“Kietas riešutas — politinių ka-* mažiau žino, kas ateis po Brež- !| 

nevo”, S

tams ne taip sunku išleisti žy
dus, nes daug jų yra Opozicijoje 
vyriausybei. Kas trečia petici
ja yra pasirašytą žydų. Paga
liau Spiegelis išveda:

“Maskvai skubiai reikalingas 
sutarimas (Verstaendigung) su

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
Į3<U<yjl3<l

linių išdavimas”.
“Oficialiai skelbiama, kad pen-1 Nenorėčiau sakyti, kad b. kv. 

ki Sovietų disidentai buvę atiduo-Į sulaužė vieną iš dešimties Die- 
ti mainais už . . . du šnipus. 
Tačiau vbkiečių spauda (Der 
Spiegei, nr. 19, 1979 m.) nuro-' 
do, kad iš tiesų ‘šuo esąs pakas-; 
tas’ ne vien minėtoje vietoje — 
daugiau kur nors kitur ”

Iš tolimesnio b. kv- teksto išei-j 
na, kad kaina, kurią JAV sumo-i 
kėjo už penkis disidentus buvo 
Jacksono ir;Vaniko “draudimo”) 
nuėmimas dėl kurio sovietai bū-Į 
tų netekę 2,9 bil. dol. sumos.; 
“Atrodo, —■ aiškina b. kv. —1 
kad dabar JlV-bės ją sovietams 
sumokėjo.” \

Skaičiau ti Spiegelio Nr., bet J 
tokių išvadų nepriėjau, todėl jį; 
dar kartą peržiūrėjau ir turiu! 
konstatuoti, kad turime ne tik: 
dvi bendruotnenes, bet ir d ve j o-l 
pa vokiečių kalbos supratimą.

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

PIKNIKAS
ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Western Avenue)

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.
(tora Lo®^
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Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. P. L Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl .. $10.30

ENERGY 
WISE

iswasner 
, after the 

I, and cut 
e of water

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA. •
Minkšti viršeliai .........   $15.0<J

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
MinkSti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto’ išlaidoms.

___ $10.00

f
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Sobtcription Ratw:

b. Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
ox months, $10.00 per 3 months. In 
sther USA laealities $30.00 per year, 
$18.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
ocher countries $34.00 per year.

pusei metu _______________ $16.00
trims mėnesiams ______  < 9.00
vienam menesiui _________ t 3.00

Kanadoje:
metams _________________ $33.00
pusei metu ___________ __ $18.00
vienam maneaiui ________  $ $.$0

20 cents per copy- Užsieniuose:
metams _________________ $34.00
pusei metu _______________ $18.00
▼ienam mėnesiui ________  $ 4.00

piram d.
Dlraraičic Kainoc:

~2iicagoje ir priemiesčiuos:
metame ___  $33.00
pusei metu ____________  $18.00
trim* mėnesiams ________ S10.00
rienam mėnesiui ________ $ 3.50

Naujienom eina kasdien, ižakirlant 
sekmadienius. įžeidžią Naujienų Ben
drovė, 1729 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 60808. Talat 421-6100. 1

Pinigui reikia giuftl pakta Money 
Orderiu kartu n užsakymu.

litoae JAV vietose: 
metanu _______________ $80 JO

labai mąžas nuošimtis lietuvių iš viso balsuoja. Turime 
galvoje net ir vadinamųjų “gyvųjų” lietuvių nuošimtį, 
jau nebekalbant apie “milijonines” mases.

Iš kitos pusės, dar mažesnis nuošimtis balsuojančiųjų 
žino ką propaguoja jų kandidatai. Už ką jie stovi, kam 
atstovauja. Kokio nusistatymo jie yra kai kuriais svar
biausiais klausimais. (Gudriausi kandidatai tyli — leng
viausia būti išrinktais.) j

Pagaliau svarbiausia, balsavimų praeitis (ir dabar
tis) byloja, kad jie greičiausiai netarnauja bendriesiems 
emigracijos (jau nekalbant lietuvybės) interesams, bet! 
jiems trukdo, skaldydami politinę išeiviją, vietoj ją iung- 
darni.

Rinkimai rinkimams nelygūs

Turint geros valios nesunku suvokti, kad visų mūsų 
tikslas, šalia kitų pagrindinių (laisvinimo darbo ir lietu
vybės puoselėjimo), yra konsolidacija, pajungimas visų 
dar dirbančių rankų ir protų pagrindiniams tikslams siek
ti. Tačiau LB rinkimai, o dar svarbiau — jų suabsoliuti
nimas, suvertybinimas — kaip tik daugiau trukdo, negu 
padeda šiam gyvybiniam konsolidacijos darbui.

Pasaulyje daug didžių institucijų, kasdien darančių 
toli siekiančius sprendimus, yra tvarkomos žmonių ne rin
kimais į tas institucijas atėjusių. Amerikos aukščiausias 
teismas nėra rinktas organas, bet funkcionuoja ir yra net. 
trečioji krašto valdžios šaka.

Yra parlamentų, kurie tik iš dalies renkami. Yra

mais ’visose srityse, tai patarnausime tik Lietuvos pavergėjui.V. Kamarito pasakytos mintys: laisvame pasaulyje yra apie 100,000 sąmoningų lietuvių, kurie remia laisvinimo darbą.Čia tenka tik nusistebėti, kodėl iš 100,000 sąmoningų lietuvių tiek mažai priklauso Liet.♦ 1 -v—.-.-.J., A. A U4. <. ~

Neseniai lietuvių spauda buvo gausi vieni kitų ragi-' kitokių organizacijų bei institucijų visuomenėje ir poli-'Bendruomenei? Atrodo, kad yra 
nimais balsuoti JAV LB Tarybos rinkimuose. Mirgėjo j tikoje, kur rinkimai vaidina tik dalinį — mažesnį ar di- j aPSalletmas reiškinys, kad Liet, 
antraštės “Rinkimams artėjant”, “Atlikime piliečio parei-[dėsni vaidmenį. Toks lankstumas lygiai Įgalina tas orga- ®e^dr^omenes vadovybėj bepo- 
ga , Gausiai balsuokime ir pan. Ragino apylinkių pir- nizacijas — institucijas — ne mažiau prasmingai tarnauti įtraukti daumau lietuviu i bend
mininkai, ragino apygardų vadovai, krašto lyderiai, ve
teranai profesionalai bendruomenininkat Ragino balsuo
tojus ir patys kandidatai, vieni daugiau, kiti mažiau. (Tik 
vienoje apylinkėje, matytis, kandidatai jautėsi saugiau,! 
negu paprastai. Net pakviesti į tos apylinkės metinį susi
rinkimą, kur ir žodis jiems buvo pažadėtas, bene iš de
vynių tik du teikėsi atsilankyti, nors, berods, septyni buvo 
tos apylinkės nariai. Būdingas faktas! Pasirodo, jie žinojo * 
ką dūrą iš tų septynių šeši buvo išrinkti.) ]

Tai nebuvo pirmas toks rinkimų įkarštis. Ir anksčiau • itrauktl mases lr ivestl lenkty- 
rinkimai būdavo garsinami, kaip kažkas isskirtmai di-1 tus žygįus ir tuOmet kas’(kuris 
delio, kažkas didžiai plataus masto. Ir ne tik prieš faktą, Veiksnys) pirmas atbėgs — tam. 
bet ir po jo. Net iki šio meto ar rimtesniame dispute, ar‘skirti daugiausia lėšų tolimes- 
laikraštinėje diskusijoje, ar susirinkiminiame šiaip sau-niam lenktyniavimui politinėj 
pasitąsyme “bendruomenininkai” karštai teigia vieną pa

savo bendrijoms.

A. TAMULYNAS
Jakas

PASKLAIDŽIUS SPAUDOS PUSLAPIUS(Tęsinys)! Atrodo, kad nori iš politinės į veiklos padaryti sportą —

veikloj.

Jei jie ir neparodo mums reikiamo palankumo,- bet toks mūsų elgesys nedaro mums ir garbės.Paskutinis dr. Ambrozaičio nas’ūlymas: “Suintensyvinkime laisvinimo darbui lėšų telkimą, visur ir visada pagerbdami aukotojo valią”.Taigi gerbiamas dr. Ambro-
čių “būdingiausių” LB žymių, būtent jos demokratiškumą, i Pta®a,„Tdr-re’ |zai«* Uetuvių politinės, 

J J ‘'\pprita- Rordrnnmppp t vprkins iRnlpf.ima STH friTU kpnu-l

kuris, ;
deda., kad ir demokratija, ne bet kokia, o .šveicariška. Tai'njmo darbą siekia įtraukti ma- 
štai čia reikalą turime’ne su kokia “paprasta” daniška, j sės”. Tik, deja, čia neaišku, ko- 
amerikoniška ar prancūziška demokratija, bet šveica- kia ta koordinacija būtų,-ar Lie- 
riška.)

Rinkimai, žinoma, yra iš esmės geras dalykas. Politi-

, - , - . . . . . . ; ceptą: “Lietuvių Bendruomenė, I veiklos išplėtimą su trijų kepu-.j kalėjimų, koncentracijos stovyk-
gi, apsireiškia rinkimais. (Vienas jų dar vis pi 1- j siekdama koordinacijos, i laisvi- ;rių išėjimu aukų rinkti Lietuvos Į lų visus kalinius, tuomet lietu"

■*- i j-...□r.'. r- t ...” ■>- ': ■

įtraukti daugiau lietuvių į bendruomenės eiles ir tik tuomet kalbėti visų lietuvių vardu.Štai sekantis V. Kamanto teigimas: Okupuotoje Lietuvoje’parodo visai ką kita. Jis didžiuo- kpvoją ir sovietų kalėjimuose, I jasi, kad jis ten buvęs gražiai koncentracijų stovyklose bei j sutiktas ir jautęsis kaip koks, psichiatrinėse ligoninėse kankinami lietuviai turėtų mus visus jungti vienam dideliam tikslui; padėti pavergtai tautai atgauti laisvę ir valstybinę nepriklausomybę”.Čia tenka pastebėti, kad V. Kamantas netiksliai n u r o d o į jungtį, kuri turi mus visus jungti vienam dideliam tikslui. O štai kodėl. Jei vieną dieną Lietuvos okupantas paleistų iš; rių išėjimu aukų rinkti Lietuvos* hį visus kalinius, -tuomet lietu" nepriklausorHybės proga. Bet at- viai netektų bendros jungties savo tikslui siekti. Taigi mūstuviu ’Bendruomenė koordinuotų "VLIKo ir ALTos veiklą, ar jii pati derintų savo veiklą prie 
niame procese, savo laiku ir savo vietoje jie vaidina svar- vliko ir ALTos veiklos?
bų, kartais net raktinį vaidmenį. Lietus irgi geras daly- Paskutinieji dr. Ambrozaičio 
kas. Vanduo net būtinas žmogiškajai egzistencijai. Po- < pasiūlymai yra r^lūs, bet, deja, 
tvyniai — ne. Net pavojingi. ne naui1’ ° seniai yLlKo irJ , . j. j -t, - „ ALTos vykdomi, tai būtent:Elektra — geras ir naudingas daiktas, — žmogus į iCr „ ,. J ....’ , n .... s I “Ieškokime įtakingų draugų ’ir
pasakytų. Bet neatsai giuosius ir nemokšas gali nuti enK- darykime spaudimą į gyvenamų 
ti — sužeisti. i kraštų vyriausybes. Stiprinkime

Rinkimai, tad geras dalykas. Gera politinė, visuo- • ryšius su pavergta tauta”.Suprantama, kad reikia ieškoti įtakingų draugų, bet, žino-? ma, jei vieni ieškos tų įtakingų draugų,© kiti juos apšauks Ras- putinais, ar sidabrinių grašių
meninė priemonė. Tik ar šiandien čia išeivijoje jie yra ’ 
toks būtiniausias dalykas, kaip LB juos reklamuoja, yra 
jau kitas klausimas.

Gal esamose sąlygose jie ir tarnauja geriausiems iš-

si minkime, kiek Toks -receptas— aukų rinkimo būdas, sukelia, vienijanti jungtis bendram tiks- bereikalingų ginčų ir menkina lui siekti yra ne lietuvių kanki- tinkamai paminėti Lietuvos nepriklausomybės šventę. rūmas kalėjimuose ir kitur, bet

mo tenka suabejoti. Tai priklau- įvykiai vyksta didžiųjų jėgų stu- so kokiu tikslu studentai vyksta. Jeigu studentai vyksta Lietuvon susitikti su giminėmis, tai jie gal ir pajus Lietuvos okupacijos jungą, bet jei vyksta į enkave
di sto Petronio ruošiamus studentams Vilniaus universitete kursus, tai ne tik nepajunta Lietuvos okupacijos jungo, bet grįž-’ ta gerokai “išplautais” smegenimis. Pvz., ar daug pajuto dr. Kisieliaus sūnus ir kiti lankę praeitą vasarą tokius kursus Vilniuje? Jo padarytas pareiškimas, išspausdintas komunistų leidžiamam lietuvius mulkinti laikrašty “Gimtajam Krašte”

miami, o mes turime prie tų įvykių derinti politinę veiklą ir būti pasiruošę, tinkamai progai pasitaikius, atsiimti tai, kas mums priklauso..— atgauti Lietuvai laisvę.Todėl, mano įsitikinimu, nėra reikalo visiems brautis per vieni kitų galvas į laisvinimo darbą, o tik reikia talkinti tiems veiksniams, kurie tą darbą dirba nuo seniau, kurių vardai Amerikos įstaigoms yra jau žinomi. Ir toks Lietuvių Bendruomenės brovimasis politinėn veiklon, apleidžiant kultūrinę sritį, nepageidautinas lietuviams, tik ugdo nesantaiką tarp tuvių.
yra neslie-

ministras.Dar tenka priminti V. Ka- manto teigimą, kad Liet. Bendruomenės valdyba dirba savo darbą su dideliu atsakomybės jausmu ir entuziazmu ir jis teigia: “Bandome išjungti iš mūsų . galvosenos asmeniškas ambicijas, žiūrime, kad darbas būtų naudingas pavergtai tautai”.Čia tenka tik tiek pasakyti, kad Lietuvių Bendruomenė savo tiesioginį darbą -(kultūrinį) apleido ir be atsakomybės jausmo braunasi į politinę veiklą, norėdama perimti ALTos ir VLIKo pdlitirlę Veiklą, 'O kad stengiasi išjungti iš savo vadovų galvosenos asmeniškas ambi-priklausomybės šventę. s Lietuvos pavergimas, kuris 'mūs cijas, tai yra sveikintinas reiš-Iš kitų kalbėtojų D. Baraus-! visus įpareigoja ir jungia'Lie-kaitė siūlė Lietuvos -laisvinimo darbą praplėsti didesniu dėmesiu Lietuvos lietuviams, ty. Lie-' tuvds lankymu, politinių kaliriių gelbėjimu ir -Lietuvos pogrrn-i džio spaudos laisvajam pasauliui pristatymu.

eivijos interesams. O gal ir nebūtinai? Juk iš tikrųjų jau gavėjais, tai mes jų nerasime, stebėsimės didžiuliais ^tsieki-

kinys, nes tos asmeniškos ambi- tuvos laisvės kovai — padėti at-: čijos ir suskaldė Lietuvių Bend- gauti Lietuvai laisvę. Lietuvos ruomenę. pavergimas neša lietuviams Ti’ išeivijoje žines ir dvasines kančias: lietuvių kančios kalėjimuose, koncentracijos stovyklose ir psichiatrinėse ligoninėse ’yra Lie-Dėl Lietuvoj imūsų lankymosi; tuvos pavergimo išdava, galiu pasakyti Tik tfek: jei 'mes ! Tarp kitą yra J. Venškuvie-. lankysime Lietuvą ir ten nuvy- ■ nfes teigimas: ‘Studentams Trau-f daryti, nes Tai priklauso kę bendrausime su lietuviais,' dingi Lietuvos aplankymai, nes parsidavusiais Lietuvos 'paver- ten nuvykę pajunta Lietuvosgėjui. ir neblaiviomis galvdmis okupacijos skausmą”. J veikloj, kuri nito mūsų valios arDėl šio J. Venskuvienės -teigr-|rfbfą nepriklauso. Gyvenimo’

mes turime 'dvi svarbias veiklos sritis: kultūrinę ir politinę. Abi šios sritys lietuviams ’ yra lygiai •reikalingoš, jeigu norime išlikti lietuviais ir atgauti Lietuvai laisvę. Kultūrinėj. Rsrity galime dalig ką pa-?• nuo- mūsų pačių pastangų. Visai kitas vaizdas .politinės . srities _

Maisto kooperatyvas 
nuolat apiplėšiamasChicagos pietinėje dalyje buvo geros valios ir gerų norų žmonių įsteigtas maisto produktų kooperatyvas aštuoniems tūkstančiams seno amžiaus ir silpnos sveikatos žmonėms apsirūpinti maistu, bet netrūko net 3 mėnesių, kai kooperatyvas buvo penkis kartus apiplėštas ir vandalų suniokotas, fPraeitą sekmadienio naktį padarytas apiplėšimas, išnešant už ’ daugiau kaip $3,000 produktų, paruoštų išsiuntinėjimui, palike kooperatyvą be produktų ir be pinigų sąskaitoms apmokėti.Kooperatyvo Self Help Action of Chicago, 5940 S. Ashland, direktorė Dorothy Shavers aimanuoja: “Viskas ant mano pečių. Nebežinau nuo ko bepradėti. Šį šeštadienį kooperatyvo nariai .svarstys uždarymo klausimą”'. Daugelis tų narių gali judėti tik kėdėse ant ratukų, kiti eina ramentais pasiremdami. Kapų puošimo sava'itgalį ir šeštadienį padaryti apiplėšimai davė nuostolių -už- $8,000. Plėšikai ’išnešė net rasyfho ir skaičiavimo mašinėlės.

ANTANAS RYLIŠKIS
FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ(Tęsinys)

Tardytojas atsilošęs kėdėje, gardžiai nusikva
tojęs, tarė:

— Tai taip liaudies draugai vadovauja liau
džiai, o netikri draugai, kaip tu ir panašūs pa
kimba ant meškerės. Juk tu prieš akis turėjai 
Gruziją, Lenkiją ir kit.

Tardytojo išvedžiojimų paveiktas ir kažkaip 
pasimetęs, tariau.

— Pilieti tardytojau, prašau man pasakyti, ką 
jūsiškai reiškia liaudis? Tardytojas lyg supykęs, 
o gal tik užsirūstinęs, tarė:

— Kaip tu galvoji, ar draugas Stalinas, Molo
tovas, aš, o taip pat kompartija nesame liaudis?

Tardytojo atverstų kortų, kaip kalinys ne
turėjau kuo dengti, todėl nutylėjau.

Tardytojas patylėjęs pasakė, kad šios dienos 
tardymas baigtas ir liepė pasirašyti jo surašytą 
protokolą. Aš mandagiai paprašiau leisti persis
kaityt! jo parašytą protokolą. Jis minutę lyg ir 
sumišo, bet patylėjęs prieš mane padėjo jo para
šytą protokolą, pastūmėjo rašalinę ir padėjo 
piunksnak-' *i.

Tardytojo inšysena ryški, raidės apvalios, ma
no minėtos dato parašytos teisingai, todėl pasi
rašiau.

1940 m. apie spalio mėn. vidurį tardytojas ma-1 
ne vėl iššaukė. Teko kalėjimo tardytojų korido-! 
riuje ilgokai palaukti ir girdėjau, ’kaip lietuviai ‘ 
saugumiečiai ginčijosi su tardytojais dėl sąvo
kos žodžio liaudis. Vienas įrodinėjo, kad Stafi-J 
nas esąs politbiuro p-kas kas atitinka Rusijos! 
carui, bet caras niekuomet nesivadimo proleta
ru ir nebuvo liaudies žmogus, o visi tardytojai; 
esą valdininkai ir kompartijos narių 'tarpe 'esą> 
daug valdininkų, bet ne liaudies žmonių.

Tardytojas manęs klausė, dėl sąvokos žodžio 
“liaudis” Lietuvoje. Atsakiau girdėtais žodžiais: ‘ 
Visi tardytojai yra valdininkai, bet ne proleta
rai. Jei darbininkas turi gryčią, vadinasi grytel
ninku, jei darbininkas turi žemės sklypą, tai va
dinasi sklypininku, jei darbininkas turi krautu
vėlę, tai jis vadinasi krautuvininku. Lietuvoje? 
liaudies žmogus buvo darbininkas, gyvenąs iš dar
bo rankų, be specialaus išsimokslinimo. Tardyto
jas dėjosi savo žmogumi ir net globėju. Jis mfei. 
taip dėstė:

— Buvai Mogiliavo pedagoginio universiteto į 
studentu ir čia Lietuvoje turėjai ilgą praktiką. 
Tai gal norėtum ir toliau dirbti pedagoginį darbą.

Iš to darbo pasiūlymo tono supratau, kad 
NKVD apie mane surinko įvairias žinias ir da
bar siūlo judošišką darbą. Pasiteiravau kur jis 
man siūlo darbą, nes maniau Zarasų apskrityje] 
pas rusus, bet tardytojas pasAkė, kad Orio ar KaJ

lugos gubernijose pasirinktinai.
Čia man prisiminė mokytojo Gavelio (Alytaus 

'gimnazijos mokytojo') "Žodžiai, kad Alytaus gim-1 
nazijos mokytojas Kazys Klimavičius du Alytaus, 
pradžios mokytojams mokytojų kursus baigusius • 
jaunuolius iš Jiezno valsčiaus, Stronžs dvaro pa- ■ 
senėje kaimelio, prikalbėjo vykti į Rusiją. Po- 
nas Vebia gal ir girdėjo apie tuos jaunuolius. 
Mat, Strcmio 'dvaro savininku buvo p. Vėbra. Ži
nau, kad vienas jų^ buvo paskirtas į Malkavos lie
tuvišką kaimą mokytoju, bet 1940 metų pavasa- 

, lyje iš ten atšauktas ir su žmona ar sužieduotine 
išvažiavo nežinia kur ir dingo kaip į vandenis. 
Matomai, Stalinas likvidavo, kaip ir-kitus svetim
taučius.

1940 m. gruodžio mėn. 6 dieną manė iššaukė 
Jlalijampolės lietuvis saugumo viršininkas Mak- 
tys ir jo padėjėjas Mackevičius sti balta kiepke 
ir vyresnis tardytojas su Dono kazokų kėhlėmis 
su lampasais, ir Mackevičius ’■sakė:

— Kadangi pats kalbi rusiškai, tai kad tardy
tojui nebūtų nttdbodu, kalbėsimės rusiškai. Aš su
tikau. Tardytojas klausia, kodėl aš neprisidėjęs 
prie kompartijos Lietuvoje? Atsakiau, kad neno
rėjau sėdėti jaunuose metuose kalėjime. Dar aš 
.tiems pasakiau, kad mano įsitikinimu jaunas die
nas reikia praleisti jaunatviškai, o dabar jau esu 
keturiasdešimties metų, tai jau nesvarbu. Mak- 
bys.sakė* kad ddbar būtum laisvas, o aš .jam atrė
žiau, kad ateitis nežinoma.

Kitą dieną kalėjimo komisaras mane įpasišau- 
ke pas -savė, kad aš pasakočiau žinias apiie kalinį, 
"Seinų- "apš'kritjes baro viršininką Sadauską, tai 
jam pasakiau, kad apie jį nieko nežinau, nes da
bar" pykstamės, o iki kalėjimo aš jo nepažinojau. 
Kalėjimo . komisaras pradėjo matuškomis mane 
keikti ir kolioti, o kadangi lauke apie kalėjimą 
statė darbininkai medinius stulpus ir kalė spyg-' 
liuotą vielą, tai aš ten pasisukau, bet tuo tarpu 
kalėjimo komisaras, plokščiu revolveriu drožė 
man inkstų srityje per juosmenį ir jau taikėsi ma
tyt, nušauti, bet tardytojas atėmė iš jo revolverį, 
pasidėjo prie savęs ant stalo ir liepė vesti į kalėji
mo karcerį. Tuomet kalėjimo komisaras atsigrę
žęs į sieną, ’rusiškai pasakė: Jis manęs neklaUso, 
tai gal galima -nubausti 5 parom arešto karcery
je? Kalėjimo viršininkas-atsakė: — Surinku.

Tą patį vakarą du kalėjimo valdininkėliai tik
rintojai klausė.

—Kodėl aš karceryje? Aš jielns atsakam, kad 
padėjo mabe į karcerį 'kalėjimo Viršininkas ir ko
misaras, tai jie ir -žino *už ką. Jie norėjo daugiau 
žinių iš manęs, bet aš tylėjau.

(Bus daugiau)
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Ofiso telsf.: 776-2880 
Rszidsndįos teisi-: 448-5545

Tel.: 562-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

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

3/07 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR.LE0NAS SElBUT.lt 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

DR. K. G. BALUKAS
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA - 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
medical Buildinp) Tai. LU 5-6448 
Pvuma ligonius -pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«s*chėsfer Community klinikom 
Medicinos direktorius

x938 S. Manheim Rd., Westchw^twr, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

DB. FRANK PLECKAS
OPTOMET RISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261f W 71 St. Tel. 737-514S 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses’” 

VaL a^ai susitarimą. Uždaryta tree.

Veranda (aliejus)ALEKSANDRA NAVICKAI TĖ-BCDNER

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 ir religijos teisių 
komunistiniuose kraštuose.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, sp^. MOTERŲ ligee.: 
Ofisas 2652 WEST 57th S1&2ET 

Tai. PR 1-1223

APIE PABALTIJO TAUTAS(Tęsinys)pelke (ilga, pelkis) Į Bruch;j Kirsiu (kksnan —
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. StAtadie- jšymu iškreipti pavadinimai pa- Schwarze F1 i e s s;Iš šių. pavyzdžių matyti, kad
OFISO VAL.: pirnu anttatL, trečiad.ljau pirmuoju gyvenviečių sura-

"Broils Hduos brolį mirti". — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausi jį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už io gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės Įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

venvieėių pavadinimus yra pvz. į šiaurę, j prūsų žemę laikotar- pateikla santrauka liudijimų pis. Ttedėl ta etninė riba, turi apie balsių ir priebalsių ištari- būt, yTa ne iš XIII a., bet iš XV nią prūsų, lietuvių ir vokiečiu a- Tarp tą sieną supranta P. Pakalbome, apie priešdėlių ir prie- karklrs (P. PaJkarklis, 1918), sagų prasmių pakitimo pobūdį, nustatęs pagal XIII a- istorinius apie žodžių galūnių formas ir dokumentus, kad pvž. Olštynio kt Nepaisant to, kad tos pasta- (Alnštymo) rajone tais laikais bos neturi užbaigtos formos ir lenkų gyventojų nebuvo- Pana- negali būti suglaustos į kokią ši padėtis buvo ir kitose pietinė- nois mokslinę teoriją, jose ga- se prūsų srityse, kuricis vėliau ’.ima, tiesa, ne atstatyti senuosius tapo lenkų kolonizacijos zona, pavadinimus, bet nustatyti da- Todėl nustatyti tikrai prūsų ir bartinės toponimikc’s etnogene- lenkų etninei sienai, kokia ji butines šaknis ir pagal atskiras žy- vo vokiečių įsiveržimo į prūsų mes suskirstyti gyvenviečių pa- žeihes pradžioje, trūksta patiks- vadinimus į prūsiškus bei lie lininių ir papildomų tyrinėjimų, tuviškuš, vokiškus, lenkiškus ir Galimas dalykas, kad ta riba ėjo kt. įpiečiau nuo XIX a. toponimikosTodėl galima drąsiai priskirti ribos. Kur kas svarbesnė yra ki- prie prūsų bei lietuviu teponi- ta toponimikos problema: kas mkos visus gyvenviečių pavadi- gi XIII amžiaus pradžioje gyvenimus, prasidedanėuas arba pa- no teritorijoje į šiaurę nuo nusibaigiančius su lauk, lau ken žymėtosios linijos?(laukas), kaym, kaim, kehmen Kadangi į šiaurines nuo tos (kaimas), kaln, kalnen (kalnas), demarkacijos linijos teritorijas garb, garben (garbis — “kai- vokiečiai atėjo tik XIII a. pranas”), pill (pilis), bala, ballen,'džieje, (o labiau į šiaurę ir šiau- pelk, pelken (pelkis, “bala”), rėš rytų: rajonus dar vėliau — upė, ape, upoenen (“upė”U ir XIV ir net XV a.>, .tai visai su- visus pavadinimus, kurie prasi- prantama, kad aiškinant topo- deda su po, pa, aųcst, auxt, per, nimiką tų laikų-, kada Vokiečių pre; taip- pat visus pavadinimus, ordinas puolė prūsų žemes, į vo- kurie baigiasi -itten. -thche, -yhe, kiškų gj-venviečių pavadinimus -ingken, -Perme, -oėnen, -galben, galima nekreipti dėmesio. Liku- -gallen, -auį net ir tada, kai prie

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

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMIDšieji žemėlapio pavadinimai, pasirodė, huvo vien prūsiški bei lietuviški. Iš to galima išvesti, kad iki pat XIII a. pradžios pietryčių Pabaltijo teritorijoje be pi’ūsų bei lietuvių nebuvo jokių kitų gyventojų. Tokia išvadą turi prieiti kiekvienas bešališkas sąžiningas vietinės toponimikos

juodas ) į pavadinimų prijungtos for- La-balaucsi m3S ^Riškus žodžius.(labs, lauks) Į Gutenfeld; Pa j ge pj-^šų pej lietuvių------ — - . . * . i - - T : pavadinimų, žinoma, turi būti keičiami fonetiškai pndei intais Sumpf, Berkenlaukis (beržas, į p; tn-i visi tie žodžiai kurių reikšmė išaiškinama tik iš
oiai* 2-4 vai. popiet ir kitu laixu’ laipsniui Įgavo labiau vokiškąizvaizdą, d kartais net buvo pa-jnyer (pannean —Ttfiffsl gusi ta rimĄ 44'

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ŪftTHOPEDA2rt>KOTl 
Aparatai - Protezai, k 
Gazai. Speciali pagalba tūlom*. 
lAivn supports) tt t t

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 —1742. vokiškais pavadinimais. Galima laukas) — į Birkenfeld; Daub- iTASj pastebėti ir sudurtinių pavadi-kalnia (dauba, kalnas) — į.Ber- prūšų arba lietuvių kalbų. Pa-1 j naudojus Vokiečių ordinė prū- Sendvaris (senas,1Sy ^ej lietuviu toponimikos nie- Althofr Xaudva-i dziag?i o pat ir Nesselman- *.'■ - , jho aiškinamąjį prūsų kalbospietryčių (Pabaltijo jr ^ereiskio lietuviškai. __ a________ ___senuosius gyvenviečių pavadini- ^žyniėjo.' sutartis ž

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

nimų atsiradimą, kur viena pu-j genthad; Lendrynai (lendrė) sė vra lietuviškas žodis, o kita i Rohrield; 1 J ' r~"— vokiškas, pvz. Augstomal- dvaras) — j .— Į Neuro’f ir t.t- AlslatvtiLwu West 63rd Stv Chicago. 1U. 60629; moor; Wanaggupchen — prūsų ris
V-U4 . ! 1. - ___ -YT___ __________ ' _Tslef.i PRošpect <-5084

DR. C. K. BOBELISProstatos, inkstų ir šlapumo takų chirurgija.5025 CENTRAL AVĖ.SL Petersburg, Fla. 33710- TeL (813) 321-4200

•pavadinime yra vokiška mažy- | binė priesaga žodžio galūnėje;- jungiamas su prūsiškais ar lietuviškais pavadinimais vokiškųĮ pažymių ^'didelis” ‘"mažas”, naujas’

(Bus daugiau) MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. A. MILIUSMotetą ligos, chirurgija.5037 Central Avė.St. Petersburg^ Fla. 33710 Tel. (813) 321-1004
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA kaina
R. ŠERĖNAS
T.L WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS | 

Visas programas II W0PA,

14*0 ML A. M.

LUtuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
it sekmadiemaia nuo 8:30 iki 0:30 
vbl. ryfa.

VadiĮi AMwm Deuim
Trtwfe HĖfflfeek 4-2411

Ja. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 60627

Strateginė atomo ginklų žmonės ftu- ine Rytų Prūsijos Vokiečių že--vyks į kapinyną. Atominis ka- mėlapyje (maštabas 1:200.000) • ras baigs visas sutartis, prūsų bei lietuvių gyvenvietes,] ------ ------------—-=-------- ---------—
mus, vėliau vokiečiu užkariautojų iškreipytus, galima tik tuo atveju, kai pavyksta nustatyti surokietintas senosios prūsu to- irimuose Klein Rudszen, Grosslponmukos žodynmes ir grama- vad:„į„,„. o.; xx , n.!“senas” matomas pavadi-Rudszen, Neu Argeninken, Gross Skaisgirren ir t.t.Labai dažnai prūsų bei lietuvių pavadinimai buvo tiesiog išverčiami į vokiečių kalbą. Pavyzdžiui: Gerten (gerto — “višta”) virto i Hensfeldo; ilgen-

tines formas. Smulkmeniškos mokslinės analizės nė vienas Lii lingvistas dar nėra padaręs, bet bandymų prieiti prie šios analizės randame Nesselinanno, Trau- tmanno ir Gerullio raštuose- Ge* rullio darbuose apie prūsų gy-
Microwave Cooking 

Saves Time & Energy

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed microwave cooking.

Continuous testing by Fri gidai re home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

For example, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period^ 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking ha® been 
timed to minutes and seconds, However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. Its versatility 
seems limited only by the homemaker's own ingenuity in solv
ing mealtime problems. Here’s a 10 minute recipe:

Asparagus Ham Bundles x t
slices (8-oe pkg) thin- 

sliced boiled ham 
slices (6-os pkg) Swiss 

cheese
can (15 02) green

asparagus spears, x 
drained »

1. Separate ham slices and lay them on • flat, surface. Git . 
each cheese riice-m half crosswise, and place- atop eafh bam 
slice. Top eaA with 2 to 3 asparagus spears. Roll and pfwcv in
a single layer, seam side down, in a 12x7^-inch glass baking dish.

2. Combine soup, water, and celery salt; spoon evenly over 
asparagus-ham rolls. Cover with plastic film.

3. Microwave on Medium for 8 to 10 minntea. Pferee a boh 
hi the film for steam to escape. Sprinkle with almonds and servą. ,

YIELD: 4 to 6 serrin0L __S

8

2

1

can (11 oz) eondenaed 
Cheddar cheese soup 

tablespoons water 
teaspoon celery salt 
Sli ced aim on di

’ ♦ * ■ ’ Ivadinimus iki- XX a; pradžios, irj ; nustatėme, pietinę tos teritorijos ribą, kur prūsų ir. lietuvių, pa-! vadinimai maišėsi tik su vokia-1 kaisiais..-Į pietus nuo šios de-I inabkacijos -linijos gyvenviečių pavadinimuose vis daugiau pa-i sitaiko vakaru slavu ir <>rvnai:• *• O w ilenkiškų vietovardžių, o presui — retai kur pasilaiko, kol paga-Į kati visai pradingtas tatp vokiš-Į kų ir lenkiškų pavadinimuToponimikos pagalba nusta-! tyla ši demarkacijbs linija, hua kuiJos į šiaure pradingsta vakari] slavų pavadinimai, sąlyginai galima būtų laikyti etninę, ribą, ktir Susisiekė prūsai su vakarų slavais, jeigu lenkai, pradedant nuo XIII a. iki XIX a. s būtų išsilaikę savo a-nksty\’esnė‘ se gyvenvietėse. Iš tikrųjų XIII —XV a. periodas buvo didelio lenkų gyventojų pasistūmėjimo
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ENERGY 
WISE

» TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Deni tw t Borh LoMrf

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

3uy 1 car no larger or 
more powerful than you

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

Telef. 476-2345

Šešių Metų Mirties Sukaktis

BARBARA H. STUNGIS - ROSSIE

Gyveno Clarmont, California.Mirė 1973 ni. birželio 10 d., vėžio ligos pakirsta, l'alai- dota šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, Chicago, Illinois- Velionė buvo baigusi Bibliotekininkų mokslus ir buvo' penkių knygynų direktorė.Paliko liūdėti: vyrąs James Rossie. sūnus Jimmy, šiemet baigiantis George Washington aukšt. mokyklą Sedar Rapids, Iowa, tėvas Jurgis J. Stungis, gyv. Louisville, Ky-, brolis Dr. Jurgis E., jo žmona Lois ir jų dukms Suzanne, Melisa ir Laura. - ’Visi mes Tavęs liūdime. Tu pas mus nebesugi-įši. bet mes pas -Tave anksčiau ar vėliau ateisime. Tebūna Tau lengva žemelė. - v *
NULIŪDĘ: tėvas Jurgis J. Stungis, brolis Jurgis 

K. Stungis, vyras Jirny Rossie

a.

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

AsociacijosPHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel.: OLympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNLA AVĖ. TeL: LAfayettfc 3-35’UGEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138 -1131STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

S — NAUJIENOS, CHICAGO s, ILL. Mendav. June 11. 1979

SElBUT.lt


mQS 2 savaites nemokamai pa- 
i TRUMPAI 1 gal gautus pageidavimus arba

. . ______________ 1 skaitytojų atsiųstus galimų pre-
: numeratonų adresus.

- - - • ' — Dėkui A. Sakui iš Lancas-
— Vytautas Tomkus. Juno .ter, Ohio, už $10 auką, atsiųstą 

Beach, Fla., pardavęs saviems kartu su metine prenumerata, 
tautiečiams ilgą laiką turėtus 
Sapphire Sea Motor Lodge mo
telius, įsigijo rezidenciją ir išėjo 
pensijon, tačiau nepasitraukė iš i 
visuomeninės veiklos ir teikimo 
paramos lietuviškai spaudai. 
Dėkui už-$15 auką, atsiųstą pre
numeratos pratęsimo proga.

— Ponia Justina Peika. Mid 
lothian, III., pratesdama prenu
meratą. pasveikino Naujienas 
60-<>jo gimtadienio proga, palin
kėjo darbuotojams ir bendra
darbiams geros sveikatos, taip 
pat parėmė (Fenraščio leidimą 
$10 auka. Dėkui už laišką ir 
už auką.

— V. Dagil:s iš Toronto be ra
ginimo pratęsė prenumeratą, o 
savo linkėjimus — nepabūgti 
jau iš proto einančių bendradar- 
biautojų ir tiltininkų, o kovoti 
toliau už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę — atlydėjo $7 auka. Dėkui.

— Petras Dūda iš šiaurinės 
Čikagos, kartu su prenumerata, 
atsiuntė $7 auka. A. Kėkštas iš 
Omahos paaukojo $4. Po $2 at
siuntė: A. Spurga iš Cicero ir 
ponia Marta Daraška iš Mar
quette Parko. Dėkui visiems. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti. Visi 
lietuviai kviečiami į jas at
kreipti savo asmenišką dėmesį, 
gerai su jomis susipažinti ir 
pareikšti savo asmenišką nuo
monę jas užsisakant. Platinimo 
vajaus proga Naujienos siunčia- jienų Nr. 128 straipsnyje “30 finčiam įsigyti šios programos

— LKVS “Ramovė" Chicagos 
Skvriaus ramovėnu tradicinis 
vasaros išvažiavimas į gamtą 

: ivvks š.m. birželio mėn. 17 d., 
sekmadienį, prie Nepriklauso
mos Lietuvos Prezidentų eglių, 

: International Friendship Gar- Į 
I den, Michigan City, Indiana.
Iškilmes prie Napriklausomos ‘ 
Lietuvos Prezidentų eglių pra- * 
Hė«>me 1? vai. Visuomenė ma
loniai kviečiama dalyvauti šia
me tautinės ątgaivos išvažiavi
me. Ramovėnai ir svečiai Į iš
važiavimo vietą vyksta indivi
dualiai.

1 — Pavergtų Tautų demonst-, 
racija šiais metais įvyks šešta-, 
dienį, liepos 21 d., Daley Civic

Namai, Žamė — Pardavimu} 
REAL ESTATE FOR SALE

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard

ifcA, 
m

Registruokite savo
*

■ -

■r * W
i LJi

W

Namal, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

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

Center Plaza. Programa prasi- METŲ SUKAKTIS MININT” tų žinių nepaneigė nei patvir- mergaitė galės ją kiek naudoti, 
dės 10 vai. ryto. Ruošia Paverg- 2-me puslapyje 6-j e skitlyje bu-'tino. L~. u ____________ r— ____ _
tų Tautų Komitetas (Captive ■ vo atspausdinta. ..kun. P .Paku- j Vietnamas su Jungtinių Tau- ninu ar groti fleita, ką labai ware) prekių krautuve. Nebrangus. 
AT o 4- i nn e 1 ■. i • _ • t _ 21 _ 1  1____ _ • 1 ?  • -i 1 • 1 XTAT A TriRTO T>T? A T hhV

bet jau negalės skambinti pia-

Nations Committee).
• SPECIALI 20% 

DA PRISTAČIUS ŠĮ 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai. 
PERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklų 
•kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac-Įsios Naujienos Lietuviams 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

ievičius, o turėjo būti: kun. P. į tų Pabėgėlių reikalams komi- sėkmingai iki šiol ji darė. ŠIMAITIS REALTY
NUOLAT
SKELBI

Korektūros pataisymas
š.m. birželio mėn. 4 d. Nau-

JAKULEVIČIUS.
Straipsnio autorių atsiprašom.

Malda, kurios Dievas iš
klauso kiekvieną žmogų!
Į kokią maldą Dievas atsako 

visiems? Pasiklausykite “Gero- 
šia Į 

ypatinga tema šį antradienį, bir
želio 12 dieną, radijo banga 
1490AM per “Lietuvos Aidus”.

Parašykit pareikalaudami kny
gelės “Mirtie, kur tavo geluo- 

; nis?” Prisiusime dovanai. No-

Į sionieriumi Paul Hartling pasi
rašė specialų susitarimą, kuriuo 
užtikrinama,' kad pabėgėliams 
bus leidžiama tvarkingai išvyk
ti. Bet iš to susitarimo nematyti 
ar sumažės naujų pabėgėlių 
skaičius.

SUSIKALBĖJO
Telšiuose sunkiai susirgo že

maitis. Jis nuėjo pas geriausią 
gydytoją ir parodė, kad jam] 
skauda čia, čia ir čia. !

Gydytojas apžiūrėjo ligonį ir] 
žemaitiškai pasiteiravo apie vi-1 
durių judėjimą:

— O kaip išeini laukan?
— Su klumpėmis, — atsakė 

žemaitis.

j ■

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

namus j dar sena kaina 
biznius, sklypus pardavimui jai j Parduodamas žema kaina 4 kamba- 
26-tus metus veikiančio] įstai 1Fjv P™1-,0 nama* ant. 37 R6/? sklypo.. , , . . , ! Nauji langai, naujai isdekoruotas,
goj, o pirkdami pasiteiraukite. tuoj galite keltis, priešais Marquette 

' parką.
Du butai, medinis su skiepu ir ga- . . »„.nTIr „ *

ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir L4BA1 tSLA?US butu namas ir
JYOV , garažas, elektrines durys, atskiri ga-

jzu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
1 NAUJAS 2 aukštų 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 £>fi- 
so patalpa. Daug oriedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60.000.

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

REAL ESTATE

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias! i visu* ftai* 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span-1 
des pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį. 
ta juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti -nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, bendromis jėgomis} 
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei ! 
kalų renesanso. j

magnetinę juostelę (casette); 
prisiųskite $3.

Rašykite šiuo adresu:
P.O. Box 321,
Lithuanian Ministries,
Oak Lawn, Ill. 60454

Sezoniniai gaisrai
SACRAMENTO, Calif. — 

Penktadienį iš pat ankstyvo ry
to prasidėjo krūmų gaisrai, ku
rie sausam ir karštam orui esant:
ir 56 mylių per valandą vėjui • Nustatyta, kad Amerikoje 
pučiant, beregint apėmė dide-, gimsta daugiau berniukų, negu 

’ mergaičių,, bet berniukai yraliūs krūmų plotus.
“Laimei”, , 

krūmokšnių, žolės ir nekomer
cinių medžių plotuose. Tokių 
didžiausias plotas — 34,000 akrų 
yra Fresno apskrityje.

gaisras paplito vien {silpnesni ir. jų daugiau įvairiu
laiku miršta. Kai berniukai ir 
mergaitės būna 25-29 metų, tai 
jų skaičius apytikriai susily
gina.

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

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

NILES
Bedroom Ranch V/z bath, central 

air-conditioned, finished basement, 
attached car port. Gas Heat Large 
lot. Asking $97,000.00.

965-3651

3

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Av*. 
Tel. 927-3559

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiem* *1

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu Ir kitais moderniais įren^mais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namu*" 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstyto* rude
niniame Naujienų piknike.

o uevuTJSKU rej į ------- 1-|~ -------- 1------------- —
j _ mesio į žmoniy teises
Į BANGKOK, Tailandas.—Tarp 

7,000 ir 10,000 Kambodijos atbė- 
gėlių Tajau valdžia suvarius i 
sunkvežimius išsiuntė į pasienį, 
kur bus perduoti karo nunioko
tos Kambodijos marksistų vai-'

Nustūmė po prabėgančio 
traukinio ratais

• Vidutinio gabumo suaugęs] HELP WANTED'— FEMALE 
asmuo gali skaityti apie 300 ŽO- j ______ Darbininkių Reikia
džių per minutę.

Visas ir visus kviečiame J didžiąją talka.
1

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei f*lh*ų «*itytojų rexi*i*3i>; 
*ražom* pasinaudoti žemiau emčiomi* atkarpom!*.

WAUJI3NOS 
1739 SO. HALST1D ST. 
CHICAGO, IL 686M

* Ii įnirto be raginime pratęsiu savo prenumeratą, taupydama* laiką Ir 
mažindama* roafniinėjimo liliida*. Priede  6oL

Pavardė Ir vardas

Adresas

» Užsakau- Naujiena* kaip dovana tavo ______________ ;_________ _ kwtia
yra nauju skaitytoj**. Priede  doL

Pavardė Ir vardai - _________________

Adresai-----------------------

Spon sorlaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti ui pridedamai doL

Pavardė Ir vardas __ .__ —_________________________________________

Adresu -------------------------------- --- -------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susip*. 
tinimui nemokamai oe jokiu Įsipareigojimu.

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

Adresas---------- -------------------- —_____________________________ -

Pavardė tr vardas —,—--........    - - _____ _

Adreaas —----- _ . „u—,, ____ .

Pavardė Ir vardas _— - ,,- _____ _

• Ireeaa --------- ------- - - , ,

NEW YORKAS: — Daktarų ----------------—
grupė 16 valandų be pertraukos .
dirbo Bellevue ligoninėje, kol mimą babiloniečiai jau mokėjo 
prisiuvo mergaitei Renee Katz,. pasigaminti alų. 
17 metų amžiaus, dešinę ranką, 

----- ----------------kurią nuplovė miesto požeminis 
džiai, kurios karininkas pasakė, f elektrinis traukinys, kai ją lau- 
kad krašto viduje esanti, “saugi •' kiant traukinio vienas nepilna- 
vieta” pabėgėliams, kurių dau-1 metis piktadarys nustūmė po 
gumą sudaro kiniečiai. Tailando j prabėgančio traukinio ratais, 
premjeras Kriangsak Chomanan Tikimasi, kad ranka prigis ir

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — 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 ‘ 
mįelai pagelbės i SLA įsirašyti.

' ’f *■

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
--- ---------ęr 

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

307 W. 30th St.
Tel. (212) 563-2210

/ f If r f r r - z

___ _  . L L A A . V. L L ♦ L . . .... u u a a a

2800 m. prieš Kristaus gi-

8. Begalvis išmtadantis sma
kas medžius graužia? (Piūklas)

Juozo šfnotelio

ATSIMINIMŲ
i

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti.. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus 'adresas:

7114 'U Campbell Avė.,

ii 
su.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons, 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos' 

1 išleista knyga su legališkomit 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

LIVE IN FEMALE COMPANI
ON FOR STROKE PATIENT/ 
Room & board 4- small salary.' 

Call 361-0886

GENERAL OFFICE
Near loop location. Light typing also 
accounts payable experience. Good 
pay - 5 day week.

Write: 
Naujienos - Box 228 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia darbininkŲ-darbininkiu

SIUVIMO MASINOS 
OPERATORIAI

Mokami geriausi atlyginimai pa
tyrusioms paskiros mašinos ope
ratoriams, vyrams ar moterims, 
siuvančioms geresnes sukneles. 
Nuolatinis ištisų metų darbas. 
Lai kreipiasi operatoriai, galį 

uždirbti aukštą atlyginimą.
HENRY LEE & CO.

600 W. Van Buren — 9-as aukšt.
Tel. 648-1575
MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

.. 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

RENfnęGDTGENERMT"
Nuomos

.UNION PIER
Išnuomojamas vasarinis butas: 

(2 miegami, valgomasis ir virtu
vė. Maudyklė ir kiti patogumai.
Jei visai vasarai — labai žymi 
nuolaida. Tik vienas blokas į 
ežerą. Skambinti Chicagoj vidu
dieniais 12-2 yal. p.p. tel. 434-3462

• IŠNUOMOJAMAS 2 kambarių bu
tas su atskiru įėjimu, 3548 So. Eme
rald Ave. - Tel. LA 3-1387.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

•- Kreiptis: 4-. •
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
tr kitus kraitus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5930

— Specialistai tvirtina, kadi 
radioaktyvių atmatų pervežimas Į 

, sudaro pavojų sveikatai.

■ I*——■—-1"^ *
* M. i I M K U S

Motery PvMIe
INCOMI TAX S1XVICI 

tXS9 S. MaplwsidL TeL 154-7456 
Taip pat derami verttaaLipasiniu 
ižkvietimaL pildomi pilietybė* pra- i

tymai ir kitokį blankai J

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

♦2649 Wart 63rd Street, 
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.
-—-----— ■ ------i1

MOVING
Apdraustas perkraurtymaa 

U Ivalriy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TaL 376-1882 arba 376-5796

I NAUJliNOS, Chicago a, ILU Menday, Junt 11, 197Q




