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Edison Co. turi teisintis 
dėl Ziono jėgainės

į į Vakarus 
Tvirtinama, kad sekretorius H. 
Brown priminė rusams apie so-

Kariuomenė apramino 
arabus

— Brežnevas Vienoje suva
žiavusius Įtikinėjo, kad turime 
laikytis "koegzistencijos", jeigu 
nenorime žūti atomo ka.e.
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Vienoje prezidentas išaiškino didoka skaičių neaiškiu klausimu.
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NIKARAGVOS VYRIAUSYBĖ

. MANAGUA, Nikaragva. — 
Diktatoriaus Somozos lakūnai 
sekmadienį ir pirmadienį tebe- 
bombardavo Leoną, Granadą ir 
Managuos priemiesčius, bet su
kilėliai kontroliuoja . vis dides
nius Nikaragvos plotus. j

Pirmadienio rytą pačioje Ma?} 
naguoje maištininkai sąridiriisfaį 
paskelbė, kad jau yra-sudaryta 
naują demokratinės Nikaragvos 
vyriausybė. Tuo pačiu metų pa- 
skelbti penki naujos vyriausy
bės ministerių var^ąj, Nurody
tos jų ręzidencij ps 4>-Wt?apa v. 
pasakyta, kad maištininkų■ švar-' 
biausias tikslas — nuversti dikr 
ta torių Anastasio Somozą, nu
ginkluoti jo vadovaujamą na
cionalinę gvardiją, sudaryti lai
kiną vyriausybę.

Somozos aviacija sekmadienį 
bombardavo maištininkų.: jėgas 

' pačioje Managųpje^ bet nepajėk 
gė jų išmušti iš ūžimtąpozicij-tj. ■ 

-Tuo tarpu saridinistai užėmė vt-, ' 
są Leono miestą ir pasistūmė, 
pirmyn kitose srityse. ' ‘ :

J Somozos aviacija dar gali ap- 
š^ųdytį. ?mąištihįįįkų pozicijas. 
sĮįnč^n-.-^yte ^ų^lė„ dvi. pozici-' 

:^et. jie ne- 
lįįešinimo.

j . sostinę važiuojančius ūkinin 
kus, bet ūkininkai neapšaudo- 
mi. Vietomis pakeliuje stovi po 
tūkstantį ūkininkų, laukiančių 
leidimo leistis į sostinę, bet jie 
nevažiuoja.

I

Ūkininkai nenori patekti Į 
kautynių zoną. Jie yra pasiruo
šę baigti kovas. Jie yra Įsitiki-, 
nę, kad nacionalinė gvardija šį 
kartą nepajėgs suvaldyti suki
lėlių, nes sukilo dauguma.

M
B

jfegią fodndyti, 3-.suki-
lėlių<la3wmas.įį>ziėQhs.-i- r

EINA PRIE GALO ...
.........-ų- .i ■ 

įPirmadiemo .. .rylą : sostinėje 
prasidėjusios kovos eifįi' prie 
pabaigos. Nacionalinės gvardi
jos kulkosvaidžiai dar kontro
liuoja kėlius į karo aerodromą, 
bet miesto gyventojai nepajėgia 
toliau išlaikyti. Miestas badau
ja, žmonės prašo diktatorių ga
limai greičiau baigti kovas.

Somozos likimas tuo tarpu 
dar nežinomas. Daugelis-spėlio
ja, kad jis jau išskridęs iš Ma
naguos, bet atrodo, kad jis dar 
tebėra prezidentūroje, Įsaky
mus lakūnams, kuriuos miestus 
bombarduoti, duoda "pats prezi
dentas.

Visi žino, kad Somoza turi 
nedidelį privatų aerodromą, iš 
kurio gali bet kada išskristi. 
Aerodromą saugo ištikimi 
cionalinės gvardijos kariai.

ŪKININKAI -PRI
STABDĖ ŽYGĮ

Iš kalnų ūkininkai leidžiasi i 
miestą. Jie užėmė kalnų pozici
jas, užblokavo kelius ir sutruk
dė susisiekimą. Įdomu, .kad So
mozos lakūnai. galėtų apšaudyti

Ugandoje eina kova 
dėl valdžios

KAMPALA, Uganda.— Ugan
doje jau paimti nelaisvėn visi 

■įtakingesni diktatoriaus I. Amin 
karo vadai, o dabar kraštas yra 
pasižadėjęs eiti prie demokrati
nės tvarkos.
į Pirmiausia dabartinė vyriau

sybė nori , pravesti rinkimus į 
steigiamąjį seimą, kuris turėtų 
priimti k r a š t o konstituciją. 
Konstitucija privalės priimti pa
grindines žmogaus teises.

Kovą prieš Idi Amino karo jė
gas pradėjo pirmieji tremtiniai, 
pabėgę į. pietus ir sutikę pasi
mokyti vietos policijos mokyklo
se organizuotų karo veiksmų. Iš 
pietų4 sugrįžę ■' kariai tremtiniai; 
laimėjo ■ Eentebės mūšį ir nu
ginklavo iš Libijos atskridusi 
sfndgikų batalioną. Tie patys 
kariai užėmė. Ka’mpąlą ir Jin ją. 
jįe; nuginklavo bėgančius poli- 
ęiiiihkūs. ir baigė pilietinį karą. 
Ši; grupė, pasiryžusi įvesti de
mokratinę santvarką, turi da
bartinį krašto prezidentą ir vy-

MUZOREWOS KABINETAS NUDRIBS 
JEI ’PRASIDĖS PILIETINIS KARAS

NESUSITARIA DĖL MENKNIEKIŲ
SALISBURY, Zimbabvė, —j 

Jeigu krašte prasidės politinės 
kovos, tai abejojama, ar dabar
tinis Muzorewos kabinetas pa-
jėgš atsispirti. Dabartiniame j , WAUKEGAN. — Federaliniai 
kabinete yra dvigubai daugiau, 
juodžių, bet baltaveidžiai turu 
kelias svarbias pozicijas. •. ?

Muzorewos kabinetas sudary--. 
tas taikiai valdyti kraštą. Nau
jai išrinktas parlamentas turi, 
pravesti-naują konstituciją, pra-. 
vesti pagrindinių žmogaus teisių 
programą ir kitus įstatymus. 
Jeigu riebus sutarimo šiais klau
simais, tai kabinetas suirs. Pats 
Muzorewa pasižadėjo laikytis 

riąusyūę. Į vyriausybę' nori įeiti | programos ir padaryti Zimbabvę 
kitos gyventojų grupės, kurios 
dabartinėje vyriausybėje neturi 
jokių atstovų.

Praplotus dabartinį kabinetą, 
bus bandoma-pravesti rinkimus 
į steigiamąjį seimą, priimta de
mokratinė konstitucija, sudaryti 
krašto piliečių sąrašai. Tuo tar
pu dabartinė kariuomenė sau
gos sienas ir prižiūrės vidaus 
tvarką, jeigu bus-reikalo.

pareigūnai paprašė Common
wealth Edison Co. išaiškinti dėl 
ko; Ziono atominės jėgainės ku
rui- panaudotų branduolių san
dėlyje visą laiką.ląša. Prieš ato
mu; energijos, skubia plėtra nusi- 
stač’us'ų piliečiu, grupė CORP 
(Radioaktyviai Taršai Priešingi 
Piliečiai) tvirtina, kad iš to 
Įrengimo, kuriame sukrauti pa
naudoti atominio kuro atlaikai, 
per dieną išlaša . po 50 galonų 
vandens. Edison kompanijos 
reikalų vedėjas Jack Leider aiš
kina. kad to vandens išvarva tik 
po lašelį per 20 sekundžių ir tas 
vanduo nėra radioaktyvus, nes 
greit išgaruoja.

Kurui panaudotų atomų “pe
lenams” laikyti Ziono jėgainė 
turi 868 vietas ir Edison kom
panija žada prašyti leidimo 
padauginti vietos 2,112 agrega
tų. Jei tam sandėliui nebus leis
ta padauginti vietos, tai Ziono 
jėgainė gali egzistuoti iki 1983 
metų, bet jos pajėgumas pradės 
mažėti nuo 1981 metų.

Chicagos 63-oje gatvėje 
nutūpė lėktuvas

CHICAGO — Sekmadienį die
nos metū S3-oj ė ^gatvėje, 5600 

yblokė'’aimihgai‘nusileido bėdos 
t vertumas nedidelis lėktuvas, 
kuriuo skridęs Charles Stmuch,; 
27 m., gyv. 4727 " , Hamlin, pri
trūko gazoliu' Nutūpęs lėktu- 

du stovinčius 
mobilius. Nuotykis s»t‘\iKo arti 
Midway aerodrorij.- kurio lėk
tuvas negalėjo pasiėsti, gazoli
nui pasibaigus.

Vienas iš užgautųjų automo-'.

AMERIKOS IR SOVIETŲ KARIAI GANA GERAI 
INFORMUOTI APIE PASIRUOŠIMUS

VIENA. Austrija.— Amerikos 
prezidentas Carteris ir Sovietų ■ 
Sąjungos aukščiausiosios tary- J 
bos pirmininkas Leonidas Brež- [ 
nevas pasirašė vienerių i____,
strateginių atomo ginklų kon
trolės sutartį. Kelias smulkme- j 
nas prezidentui Carteriui ir. 
Brežnevui pavyko išspręsti ir' 
įrašyti į sutarties tekstą, bet kiti Į 
klausimai atidėti. Abiejų valsty ! 
bių galvos nutarė vienerių me
tų laikotarpyje paruošti 
atomo ginklų sutartį ir 
rašyti.

Prezidentą Carterį ir
JAV delegacijos narius gerokai , john kabineto narius. Norėda- 
nustebino visai bereikalingas mas išvengti nepasitikėjimo. 
Brežnevo įspėjimas Amerikos premjeras parlamentą paleido, 
senatoriams. Senatoriai turi tei- bet opozicijos lyderė Mary Eu- 
sę daryti sutarties patikslini- I genia Charles pirmadienį šaukė 
mus. Jeigu prezidentas ar admi- asamblėjos mitingą siekiant val- 
nistracija nekreips dėmesio į pa- džią atstatyti ant kojų, 
taisąs, tai visa sutartis gali būti [____________
atmesta. Prezidentas Čartefiš'r t.;:,,

Riaušes Dominikoje
ROSEAU. — Vakarų Indijoje, 

meiu j Dominikonų Respublikos sosti
nėje. minia riaušininkų praeitą 

. sekmadieni daužė, laužė ir ak
menimis žalojo biznio įstaigas ir 

ir s pabėgiojo ministerio pirmininko 
Patrick John šalininkų namus. 
Smurto veiksmai prasidėjo ge
gužės 29 dieną, kuomet susirė
mime su kariuomene du de
monstruotojai buvo užmušti. 
Nuo tos dienos sustreikavo vi
sos darbininkų unijos ir visi 
valdininkai, išskiriant premjero

’ | pabrėžė, kad sutartis privalo 
būti Senato ratifikuota. Kitaip 
ji neturės galios. Brežnevas tai 
žinojo, ir vis dėlto jis rado rei
kalą priminti Amerikos senato- lių 
riams, kad jie nebandytų daryti grupės (NRC — Nuclear Regu- 
jokių sutarties teksto pakaitų.

Rusams nemalonesnis klausi
mas buvo atomo ginklu suveži- O t

gilinami tyrinėjimai
WASHINGTON. — Specialios 

atominio reaktoriaus Trijų My-
Saloj tyrinėti sudarytos

KALENDORtUS

Birželio 19: Julijona, Romual
das, Ramunė, Butenė, Andagis.

Saulė teko-5:15, leidžiasi 8:23.

Oras vėjuotas, lis.

Taisome nemalonią 
klaidą

CHICAGO, Ill. — Šių metų 
birželio 11 d. įdėjome Panevė
žyje rusų suimtų ir nužudytų 
gydytojų šeimos 
Duodant nuotrauką, 
vo pasakyta, jog tai būta nužu
dyto gyd. Žemgulio lavonas ir 
verkianti jo žmona. Dabar pa
aiškėjo, kad paveiksle yra nužu
dytas dr. Gudonis, o prie jo 
klupo jo žmona Janina Gudo
nienė.
kuris buvo tą pačią dieną su
imtas. Tą dieną buvo suimti ir 
nužudyti trys lietuviai gydyto
jai _ dr. Gudonis, dr. Žemgulis 
ir dr. Mačiulis.

pavyzdinga juodaodžių ir balta
odžių apgyvendinta šalimi.

Vyriausybės pareigūnai, juo
daodžiai. pripažįsta, kai balta
odžiai yra geresni ūkių admi
nistratoriai. Jie verčia juoda
odžius daugiau dirbti, bet pas. 
juos ištisus metus yra pakanka
mai duonos ir vėdaro. Juoda
odžiai ūkininkai nepajėgia iš
maitinti savo šeimų. Baltaodžiai 
verčia juodžius mokytis, kad 
būtų geresni ūkininkai, bet jie 
mažai nori mokytis ir dirbti.

KOMUNISTAI GALI 
ERZINTI GYVENTOJUS

Vyriausybę sudaręs juodis li
beralas Muzorewa nori išvengti 
nesusipratimų ir prievartos. Jis 
nenori, kad provincijose prasi
dėtų nesusipratimai tarp juoda
odžių ir baltųjų. Kovos labai 
lengvai prasideda, bet jos taip 
greitai nesibaigia. Muzorewa 
yra pasiryžęs nuvykti į kiekvie
ną konflikto vietovę, bet jam 
aišku, kad vienas nepajėgs su
stabdyti prasidėjusių riaušių ir 
žudynių.

sai nemanė, kad amerikiečiai 
būtų taip tiksliai informuoti 
ap;e sovietų atomo centrus. Pa
aiškėjo, kad amerikiečiai žino 
apie kiekvieną sovietų raketą, 
įrengtą Rytų Europos pasienyje.

Pasitarimas jokios šviesos ne- 
įnešė Artimųjų Rytų ir Irano 
įeikalais. Sovietų valdžia nenori 
pripažinti David stovykloje pri- 

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz- imtų taikos dėsnių.
raelio kariuomenės dalinys va- Vienos konferencijos metu ru- 
kar privertė paskubomis išsi- sai patyrė, kad Amerika neleis 
skirti didelę arabų grupę, kuri rusams ar kam kitam sutrukdyti 
protestavo prieš naują Izraelio, naftos plaukimą 
koloniją Nablus apylinkėje. Iz
raelis pasirinko atokiau esan
čius dirvonus.
steigti reikalmgas medžiagas ir; 
pradėio gręžti šulinius, kasti i 
pamatus.

Arabai pradėjo

bams. Izraelis tvirtina, kad ta 
žemė visą laiką dirvonavusi. 
Kariuomenės įsakymo arabai 
bijo, nes žino, kad įsakymą 
kia

markės lėktuviukas, kuriam pa
siekti Midway aerodromą betrū- j 
ko 300 pėdų, uždegęs tuščią au
tomobili. ‘apvertęs telefono bū
delę, sustoję užsidegė, o pilotas, 
spėjo iššokti.

j latory Commission) pirminin
kas, Dartmouth College prezi
dentas prof. John G. Kemeny 
paskelbė, kad pradės šešių mė- 
nes;ų tyrinėjimus. Tuo laiku 
bus ištirta pačios NRC rolė ta
me akcidente. bet prof. Kemeny 
pareiškė, kad niekas negali tyri
nėjimus daryti ir trukdyti Pre
zidento komisijai.

Kemeny iš 12 narių sudaryta 
komisija buvo paskirta balan
džio mėnesį ir iki šiol turėjo tik 
keturias dienas tyrinėjimams. 
Kitos dienos nustatytos liepos 
17-20, rugpjūčio 1-3 ir rugpjū
čio 17-20 d.

— Europos aviacijos dirbtu
vės stengiasi pataisyti sutrūki
nėjusius DC-10 lėktuvų motorų 
sostus. Nenori laukti, amerikie
čių eilės. 'V

— Maskva siekia geresnių 
prekybos santyk;ų su Bonos 
vyriausybe.

— Pirmadienį mirė pagarsėjęs 
Massachusetts, senatorius Leve
rett Saltonstall. c n

•.T

;. suvežė koloni jai j vietų pastangas sutrukdyti lais- 
’ ’ ■’ vą naftos ir degalų plukdymą

vamzdžiais ir statinėlėmis. Pra 
monei ir transportui nafta rei- 

protestuoti, t kalinga, ji negali būti sustab- 
ta žemė priklausiusi ara- ’ dyta.

Apleidžia Europą 
giliai susirūpinęs

BRIUSELIS. Belgija. — 
nerolas Alexander Haig, šiaurės
Atlanto valstybių karo vadas, 
pareiškė, kad jis apleidžia Euro
pą giliai susirūpinęs. Jis žino, 
kad sovietų karo vadovybė su
traukė į Rytų Europą moder
niai ginkluotas karo jėgas ir di
doką skaičių atominių pabūklų.

Niekam ne paslaptis, kad so
vietų kariai be tikslo tokių jėgų 
netraukia į vieną , vietą, šitoks 
faktas verčia visus europiečius 
rimtai susirūpinti ateitimi.

’. _ Federalinė aviacijos vado
vybė stengiasi galimai greičiau 
pataisyti DC-10 lėktuvų moto-

Suvažiavusiems 
biau aptarti ne tik 
ties nuomonių skirtumai, bet ru
sų nuomonės ir kitais bendrais 
klausimais.

Amerikiečiams nurodžius ru
sų raketų centrus, rusai taip pat 

j toli neatsiliko. Jie pradėjo pa- 
’ šakoti apie amerikiečių laikomas 
atomo raketas. Abiejų valstybių 
karo atstovai turėjo pripažinti, 
kad jie yra gana tiksliai infor
muoti apie priešininko atomo 
ginklus.

Pasitarimų metu taip pat pa
aiškėjo, kad Afrikoje Sovietų 
Sąjunga nesirengia daryti jokių

Bando atgauti 
prarastą biznį

NEW YORK, N.Y. — Aviaci
jos bendrovės, naudojusios di
delius DC-10 lėktuvus kelei
viams vežti, neteko biznio, kai 
Federalinė aviacijos administra
cija liepė nenaudoti šių lėktuvų 
kol nebus pakeistas “privargęs 
metalas”. Lėktuvai dirbtuvėse „ „ „ .
laukia eilės, kol jiems bus < pakaitų. Maskva nesirengia da- 
įrengti nauji motorų sostai. Vi-1 ryti jokių nuolaidų Angoloje, 
sus keleivius, kurie skrido dide-Etiopijoje. Mozambike ir kitose 
liais lėktuvais, dabar turi pa
skirstyti į mažesnius lėktuvus; 
kad laiku juos nuvežtų į pasky
rimo vietą.

srityse, kur šiahdien Castro ka
ro jėgbs. ginkluotos sovietų 
ginklais, 'primefė gyventojams 
sovietines vyriausybes ir 'Rortnr

Moderniam karui vesti 
kariai netaip reikalingi^ 
WASHINGTON. — Brookings 

Institucija praeitą sekmadienį 
paskelbė studiją, kuri parodė, 
kad vietoje kariuomenės rekru- 
tavimo ištreniravus 14.000 spe
cialaus personalo, būtų sutau
pyta apie $300 milijonų kariuo
menei išlaidų.

Studija rodo, kad iki šiol pir
miausia bu' - ’-eikalaujama. kad 
kariuomenėje vyrautų jaunu- 
ma1- energingumas ir kad 
kai... patirtis buvo antraeilis 
faktoriui

Dabai technologijai didėjant 
ir ginklams bei aprūpinimui 
specialėjant, reikia moderninti 
visą paruošą, kur reikalinga 
daugiau specialistų.

nistines santvarkas. Sovietų at
stovai tvirtina, kad pati Ar.go- 
lOs ir Etiopijos liaudis" norėjusi 
tokios santvarkos, ‘ kokią ji Vra 
įsivedusi.

(



Ugnis yra mūsų draugas ir ba už troškinti liepsną, kad de>- 
priešas. Ugnis mus šildo, verda 
valgį, apšviečia. Ugnis yra ener
gijos šaltinis: varo mašinas, da
ro mūsų gyvenimą malonesnį. 
Kita vertus, ugnis gali sunaikin
ti luitą, gyvybę, padaryti m ii i 
joninius nuostolius. Ugnis išde 
girna miškų plotus, namus. Kiek 
vienais metais nuo ugnies žūsta j

buo kai ko sugedusio ar neal-
I sargiai paliktos ugnies.
| Kaip išvengti katastrofos

j Patikrinant ugines pavojų, rei-
i kia būti atsargiam, kad neįvyk
tų du gaisrai vienu kartu. Tie
sa, neįmanoma suvokti visų ap-

guonis jos neveiktų.

Kad būtų galima žinoti gais
rus sukeliančias priežastis, pir
ma pažvelkime į šiuos fakto- - , . ■ •

irius: Kuras konibinuojasi su de-Į 1 , \ . uni^ a 6aisraL'
įguoniu bedegant, chemikalas'Rclk,a- Įtuk in>anon;a, vengt! 
skatina degimą ir karštį.'Iš ug
nies gaunama energija ir švie
sa. Be to, degimas priklausė iri 

'nuo temperatūros. Prie žemes- 
li'.iiau ne.tekio didelio|nės temperatūros ugnį yra sun- 

ugnies potenciale, ugnis žmo
gaus draugas ir priešas. Kaip 
ten bebūtų, draugas ar prie- 
šjs, — priklauso nuo to, kaip 
su ugnimi elgiamasi, kiek mes 
atsargūs su ugnimi. Gaisrai, tie-

■ sa, kyla ir ne dėl žmogaus kal
tės. Pav.. žaibai sukelia gaisrus, 
atsiradusios puvėsių ar chemi
kalų dujos uždega daiktus. Ug- 
niakalnių karšia lava išdegina 
viską, kas tik jos srautan pa-’ 
tenka. Primityviam žmogui ug
nis buvo žinoma. Ugnį garbino 
pagonijos laikais lietuviai ir 
brangino jos naudą.

Kas yra ugnis?
Ugnis yra fizinė ir cheminė 

reakcija, be kurios energijos gy
vybė negalėtų egzistuoti. Saulė 
yra mūsų planetos didžioji ener
gijos tiekėja. Žmonės per tūks
tančius metų vartoja ugnį, bet 
tikrojo ugnies šaltinio nežinojo 
iki to laiko, kada Antoine La
voisier ir kiti mokslininkai 17 
šimtm. parodė, kad ugnis yra 
cheminė deguonio reakcija. Jie 
įrodė, kad deguonis su uginiini 
veikia degimo procesu, vad. 
“pholiston”, kaip karšta me
džiaga, duodanti šviesą bede
gant medžiagai.

Yrą svarbu žinoti pagrindinę 
ugnies sudėtį ir jos reakciją, kad dega joje įtaisytas knatas, per Jeigu negalima ugnies užgesinti, 
būtų galima kontroliupiį4r iš

kiau įkurti, kadangi tada yra 
žemesnės temperatūros laipsnis. 
279° Fahrenheit reikia vilnom, 
401° F. laikraščio popieriui už
degti. 446° F. ugniai įkurti. Be

kai istrcfos, dėl kurio būna žhio-j 
nių aukų. '

; Kad būtų galima išvengti ne- 
ilaimės namuose, reikia: 1) Lai
ku taisyk sugedusius elektros 
laidus, 2) Būk apdairus su ugni
mi 3) Planuok iš anksto, kaip 
išvengti gaisro.

Patikrink savo virtuvę
Virtuvė .yra pavojingiausia 

vieta, kur gali gaisras prasidė-T i- - « .viela, Kur sjan gaisras prasiae-pasalines pagalbos ugnies nega- rr i _ i - ti. Prie krosnies arba degančioshma įkurti, reikia degtuko ar-} , x ,i i •/ , • i i • i v.. i plytos, prie ndimo arba dek-ba kitokios kibirkštie®, pav. skil- F - ’ / , . . , 1 .‘ros laidų, kurie netvarkoje, ga
li ivvkti nelaimė. Kai atdaras) 
langas, vėjas gali užuolaidas pa
pūsti prie virtuvės degančios ply- 

' tos. Virinio plytą reikia laikyti 
švariai, kad nebūtų riebaluota. 
Nuo riebalų gali užsidegti kep
tuvė arba puodas, ka-d neįvyk
tų katastrofiškas gaisras na
muose. Tai pat virtuvėje nerei
kia dėvėti plačiom rankovėm 
apsiausto, kad nepagautų lieps-

i na.
1 ? i

Reikia laiks nuo laiko pati-

tuvo, trinties ir 1.1., kas tik ga
mina karštį. Nuo trinties debe
syse susidaro aukštos įtampos 
karštis ii’ vyksta žaibai. Jeigu 
sumažintum temperatūrą arba 
izoliuotum deguonį, ugnis pati 
užgestų. Ugnis negali degti be 
karščio ir be deguonie. Karštis 
atsiranda pačioje medžiagoje, 
drėgname 
skuduruose. Yra chemikalų, ku
rie lengvai užsidega ir staiga už-; 
siliepsnoja net nuo sutrenkimo. J 
šitai, vadinama staigiu, užsidr-j 
gintu, net sprogimu. Pūvančio i krinti vėsintuvo/ šaldytuvo jjun- 
šieno kupetoje bakterijos sukę- g’ - r ■v‘*‘c “ 1 _ —
lia karštį ir dujas.

Deguonis

.. .Yra kelios sąlygos, be kurių gai pąydjingtiky jeigu užmiršta- 
negali būti liepsnos, nors deguo- ma laįkirjį „išjungti.
nis ten būtų, .pav., dujos ore Jeigu keptuvė nuo riebalų už- 
tarp 4 ir 15; procentų liepsnos sidegaj nereikia nešti laukan;' 
nepadaro. Yra chemikalų, kurie kišti į vandenį. Toks elgeSys tik 
gali kombinuotis su kuru, su- pablogins padėtį. , Pirmiausi! 
keldami karštį.’ Sakysime žva-' reikia užsukti ugnį ir degančią 

Į kės vaškas tiesiogiai nedega, bet keptuvę užfroškinti su dugneliu.

šiene, alyvuotuose

' gimus. Labai., svarbu elektros 
j kamščiai (fuse^į. kad butų ati- 
į tinkamos-srovės numeris. Duo- 
Inai pajįfųzflinii. Įtaisas ypatis-

MONIKA AUSTINA1TĖ iš Beverly Shores, Ind., baigė fizinio 
lavinimo ir-sporto studijas Indiana universitete, Terra Haute, 
Ind. Jau gimnazijoje ji buvo pasižymėjusi sportininkė, gi 
universitete dalyvavo beisbolo rinktinėje ir žaidė tarpkolegi- 
nėse žaidynėse. Ji yra gerai pasiruošusi mokyti aukštesnėse 
mokyklose ir vadovauti sportiniams vienetams. Skaitytojams 
bus įdomu žinoti, kad vasarosYbei-<at©stegų metu ji' dirbo 
Naujienų administracijoje. Iškilmingame''* diplomų įteikime 
dalyvavo motina — Naujienų administratorė" Kristina Austin,

Charles ir/Gregoi is,; taip; pid pa^ym^ęs'.-^ertipin^ąs.. šįmet 
baigęs gimnaziją. Be^į-svą^iaųs|J:.s.w^ws^Mwx Jodina-Kriš- 
čiūnifenė, atvykusr-hsavo-dukraj«sŠiSiilmes'nė?ifš3  Floridos.

•• ■ T. ’> .. i.-\ ■ 1< tos;-;-. ••-

SĖDI AS ORGANIZUOJAMAS
mis. Bus galima jas nusipirkti, 
kaip ir paveikslus ar kitus me
no dalykėlius kultūrinėje šven
tėje. Kurie vyčiai _yra parašę 
knygą, turi atsivežti į seimą pa
rodyti ir parduoti. -

Chicaga yra lietuvių sostinė 
Amerikoje. Išeina joje du lietu
viški dienraščiai, keli rečiau pa- 
sirodą periodiniai leidiniai. Yra 
lietuviškų knygų spaustuvės ir 
lietuviški muziejai. Yra kelios 
didelės lietuviškos parapijos su 
gražiomis bažnyčiomis. Yra di
delė mergaičių aukštesnioji mo
kykla, seselių kazimieriečių va
dovaujama. Ir didelė švento 
Kryžiaus ligoninė. Ir net kelios 
šeštadieninės lietuviškos mo
kyklos. Lietuviai turi daug sa
lių. Marijos Aukštesniosios mo
kyklos salėje kasmet yra pasta
toma lietuviška opera. O kiek 
daug bankų turi lietuviai! Ir 
kiek visokių krautuvių, restora
nų, kepyklų, užeigos namų! Lie
tuviai Chicagoje yra turtingi.

• Ir daugelis prekybininkų yra

Illinois-Indiana apygardos vy
čiai gegužės 23 d. vėl tarėsi sei
mo reikalu, kuris bus rugpiūčio 
16-19 dienomis Chicagbje. Pasi
tarime dalyvavo Algirdas Bra
zis, Irena Sankutė, Geraldina 
Mockuvienė. Paulius Binkis, 
Pranas Švelnis, Juozas Lauri
naitis, Jeronimas Jankus, Faus
tas Strolia, Emilija Pakalniškie
nė, Aldona Brazienė, Teresė 
Strolienė, Estelle Rogers, Sophie 
Nieminski, Monika Kasper, Ge
raldina Mack, Klemensas Vi
džius, Genovaitė Janulienė ir dr. 
Leonardas Šimutis, Jr.

Darbas eina pirmyn, kiekvie-. 
nas rengimo komiteto narys pa
siimtas pareigas atlieka gerai. 
Nepavargęs ir pirmininkas Al
girdas Brazis, ir jo pavaduotoja 
Irena Sankutė. Bet kiekviena
me tokiame pasitarime vis nau
jų minčių atsiranda, kad seimas 
būtų įdomesnis suvažiavusiems 
vyčiams.

Radissono viešbutis stovi pa
čioje gražiausioje Chicagos Į ^iai 
miesto dalyje. Seniai jį komite- Chįcagos vyčiai džiaugiasi, 
tas apžiūrėjo ir rado, kad tai ge- kad įš tolimųju miestu net pilni 
nausia vieta vyčių seimui. Pato- autobusai žada atvažiuoti 
gūs kambariai nakvynei, gera 66 tajį seima Jie bus;:prjiihti 
vieta mišioms, yra salių pasirin- kaip b^ngiausi svečiąfc... V. P’.

Chįcagos vyčiai džiaugiasi,

kimas užkandžiams, puikus ves
tibiulis, o išėjęs į gatvę pajunti 
gaivinantį vėsų vėjelį nuo čia: 

: pat einančio Michi gano ežero.
Banketas labai gražioje salėje, 
kurio metu vienas amerikietis

VYČIŲ GEGUŽINE 
CHICAGOJE

Į v? 'C-' ‘

Liepos 4 d. Vyčjųy salėje ir
. - ^us PaSerbtas auksiniu “Lietu- sodnelyje vyks Illiiįgš-In^^na

Lukais. Nereikia dėtį^’vilgomų nėka’^vėdii^įna.- viet-ą,; (tai ir ne- vos Draugo” medaliu, bus pa-|‘■'VJ apygardos vyčių gegužinė. 12-tą
daiktų lentinėlėše vhįš . ktfosjiies, š^»H;ų skuduru ‘krūva gali už-! skirta stipendija aukštąjį moks- valandą pietūs jau bus..paruošti, 
-i.... ......ui *-* • _ •__ * £ i _ • ?• • •__ v ? "hpf 'hns: cralirnp val-PVti ikikur vaikai gaft pasiekti^y- Įsidegti ir šukei Ii, gaisrą.-

Daugiausia .gaisrų prasideda, ‘^fetuviai saky-davo: Atsargu-.
bet bus galima juos, valgyti ikii lą siekiančiam vyčiui jaunuoliui.

Ketvirtadieni kultūrinė šventė vėlaus vakaro. Orkestraš gros
Uol*t - ^CIXOX U <Xo-l-A.lL.vlCU » " O .t ... 1’1

virtuvėse.nedaro. Taigi apsi- Švč. Mergelės Marijos Gimimo šokiams. Daug visokių linksmy- 
taria laikyk. , gaisrui gesinti moka- i parapijos salėje, kur bus ir me- Wbus. Sale yra naujai isdeko-
purkštuva JW^-ciieiiiica.l extin- M. Šileikis Ino paroki Yra kviečiami visil™0^ grindys blizga, sodnelis
guišrer Toks tinka dau- -------- - ----------  Chicagos lietuviai menininkai -'Y#a sutvarkymas ir gražus. Y y-
geliui atveju,.,^ ABC tipo ug- Chicagos pensininkai -įdalyvauti joje su savo kūriniais, jnon kartu sų Chicagos be- 
nies uesintuvas. Bet "visi šeimos1 į Bus ir gintaro išdirbinių, ir me- j nviais a svęs i men os nepr.

sodą antkeliui atvej^t.y.,ABC tipo ug-kurį vaško dujos dega. Žvakės tai pabarslyk Baking
Įnies gesintuvas.. Bet visi šeimos1 

Namuose 20 o^o vaikai - susi- nariai tun zįnotT, kaip gesintu-' 
su ugnimi. Reikia juos va vartoti, ^^apt'nurbdyTnus.

vęngti katastrofds.. Fav„ kaip liepsną galima užpūsti, bet vaš- degančių riebalų! 
reikia užgesinti degančius rife- ko dujos lieka ir uždegtos du- 
balus ant krosnies arba užsidė-.jos vėl uždega žvakę. . 'duria
gūsio indo. Tuoj reikia sustab- Namuose visuomet reikia pa- akiląį daboti, had vaikai nelys- Jeigu nepasiektų ugni0 užge- 
dyti krosnį, sumažinti kąišti aF-Ž^tikrihti, kad neįvyktų gaisras, prie gnies 4r .nežaistu su deg^ sinty tai rei^^ sa,ul^.gajsi’iniii- 

? kad. ugnis nėpaslčtų kelio.
Mūsų laikais namuose viskas 

“sueleklrižuQta.’’it virimas, ap- 
švietimas, šįltlynaas-ir het įvai
rūs papuošalai. Nemuose daž
nai kyla gaisras hub’įvairios rū- 

. b sies šildytuvų, net “šildymo.' 
' Į bianketų” lovoje^ 'paduškaičių'^a^na a&meniu’ 3 dol.

I kaitintis ir f. t. Nedaro skirtu-a war.

•sintk tai reil

i^UvIntiin 13us ir gintaro išdirbinių, ir me-’
•. j džio drožinių, ir tautinių juostų, j klausomybės šventę.

Broliai Skripkai, gyveną už Bus ir skanių lietuviškų valgių, j —————-
įpakyįetė Chicagos Meninę programą atliks Illinois-> SPAUDOS STALAS. SEIME’

Indiana -apygardos choras.
Seime bus ir spaudos .stalas, 

kur bus išdėtos vyčių parašytos 
. knygos lietuvių ir anglų kalbo-

Lemonto, 
pęnsįpinkus aplankyti: jų..puoš? 
nią sodybą ir pasigrožėti gamta, 
augmenija ir sodu.

■Nereikėjo nė daug skelbti.. 
■Tuoj susiregistravo 70 asmenų 
— du autobusai. Birželio 12 die
ną išvykom nuo 55 gatvės ir 
Western, Fieldhouse, 9:30 vai. 
ryto ir grįžom po 6 vai. vakaro.-

66-tajame vyčių se;me Chica
goje' bus spaudos stalas. Ant jo 

hUl ULlb IbUULUb VVU1U. Udi čl&y LUČ» j •» *v J • x v» * a 1, ________ / \ , \ ■ bus isdetos vyčių parašytos-kny-knygos lietuviu ir anglu kalbo-* „ - . K . . , 1U.- igos anglų ir lietuvių kalbomis. 
įČ iŽ 77 , ,= Bus galima jas ir pamatyti, irVisur puiku. Vieno bitininko . . ,. TT ,. . . ., lisigvti. Vyčiai, kurie vra parašę
prig au e ite es. ’kokia knyga, į seimą atvažiuo-

Susėdom pne -stalų vaisoms. | turi atsivežK;jos bent ke_ 
.Ponios ragina valgyti įvairių i 
^kepsnių, skanėstų, vyrai pasiūlo 
|ko nors stipresnio. Ponia J. Ja- 
siūnienė laksto su kavos virdu
liu. Tuoj daina, K. Venskus gro- 

■išvyko atostogų.) Agr. dr. J. Į ja. Pasirodo, išvakarėse Antani-

lėtą egzempliorių. Spaudos -stalą 
organizuoja Sabma Klatt, jai 
padeda Emilija Pakalnišk:enė. - :Ekskursijai davovavo inž. K.- 

Karazija ir J. Skeivys. (Mat,
ar atskirą, reikia' prižiūrėti,, kart pjrr^‘ Vanagynas ~su šeima
šildymo įrengimai būtų saugūs. _ .:
Reikia taip pat ir dunitraukį Briedls 5X1 žmona sudarė malo- nių^ sveikiname p-lę Liorenta 
prižiūrėtu kad suodžiai neužsi-|n’^ nuotaiką. 
degtų nuo karščio/' Kambarių 
šildytuvai pavojingi- tuo, kad

■ veikia atdara ugnis: Todėl tokio
I šildytuvo nekeikia-' statyti arti

- į prie sienos arba lango. Dar sau
giau bus tokį šildytuvą einant 
gulti užgesinti. - r '

Rūkytojai turi Kūli, ypatingai 
atsargūs, nes dažnai užmiega 

^berūkydami sofoje arba lovoje.
25gaisrų, kyla dėl rūkorių 
kaltės. Rezulta te JAV 200.600 

[gaisrų ir 1,200 aukų.pęr. pietus
dėl rūkymo kaltės. Nuo įkaitu
sios televizijos gali kilti gaisras, 
jeigu, aparatas neturį tinkamos 
ventiliacijos. Antra, jeigu elek
tros vielos ^(laidai) .sugadintų- 
gali uždegti kamliaij, ar net 
lietus sužeistų.

į Jeigu užsidega drabužiai, 
! reikia bėgtip'nes bebėgant
biau dega. Geriausia kristi 
žemės ir apsivynioti k&uru arba 
kokiu drabužiu^ -kad- lieqisnos 
užgestų, ik- - to, reikia -žiūrėti, 
4<ad uždarytame sandėlyje ar 
garaže, jeigu teu laikomi dažai r 
ai’ kitokį chemikalai, nuo susi-» 
dariusių dujų Beužsidegtų. Kur;

tno: — turite centrinį šildymą

nją nuotaiką.- tę. Balčiūną, Matuką, ponią No-

MENININKU DĖMESIUI '
Illinois-Indiana apygardos/vy

čiai organizuoja 66-<.ąiį L’etp.vos 
vyčių seimą Chicagoje. Rugpjū
čio-J6 d. MarqueVe Parko para
pijos salėje bus festivalis, ku
riame bus ir meno paroda. V y-

Nuvažiavom. Stalai-išrikiuoti, |reikienę ir kitus, žodžiu, ūžesys 
sodo žolė nupiauta, sodas virš ,kaip bičių avily. B. Dundulis 
3 akerių. Vynuogės žydi, — ne-'taria žodį.. Po to “Ilgiausių 
gali atsigėrėti gamtos grožiu, .metų!”

tassr I Nė nepajutom, kaip priartėjo į eiai kviečia lietuvius menin n- 
'5-ta valanda. Laikas išvažiuoti: j kus dalyvauti toje šventėje su 
Į Taip miela ir gera. Broliai‘savo kūriniais:
įSkripkai vaišino savo gamybos! Į seimą suvažiuos vyčiai iš 
{vynu. Visi jiems esame dėkingi i visos Amerikos, ne vienas norės 
[už tą svetingumą. Puiki jų rezi- įsigyti lietuvio menimnko sv- 
dencija. Maloni išvyka! kurtą paveikslą. Tuo reikalu

Buvo ir neprašytas svečias.,, reikia skambinti- Aleksandrui 
K. Paulžus Mockui, tel. 636-6864.
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makeshift army without proper doching.
Buy United States Savings Bood*.

And then the monev came, 
leme $27,000.000 from, the 
andrrtt c£ new Amcrk^uxs.

ef 5 vean (446% rhe firm year) Laar, wnirn AjibumI

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Atttin* has extra strength.
More slrang th than any reg
ular headache tablet And
Ahacfa combines that strength ; regular strength headache

by a parrel cf experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

^rth safety. — • „ r / tablet. Gives you safety you 
Like al leading beadache {expect with extra Wrengrii you 

toWete, Amcta aUfU* wUh a i • want Read and foBow label

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY DRMMr
DON'T cut IN BETWEEN 
THAT ARE ALLOWING. SAFE 
FOLLOWING DISTANCES

NAUJIENOS, CHICAGO 8. ILL Tuesday



PtT^AS TARVYDAS

ŠIMTAS METU NUO STEPONO
KAIRIO GIMIMO

(Tęsinys)

S AMAZING!
fO'USSGtrta.' 
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MOPE KILL TriAN CU*E f

bripąl 
VBtL Was j 
ORIGlHRLb/ 
A CLOTH Į 
CWR. TPC '

V/RfcO OFF 
THE “EVIL

: p Alin ame subrendime šis sei-j 
j inas

Mūsų rajono aidėt manas Fr.
suvaidino itin reikšmingą Brady, nežiūrint antru kartu 

Į vaidmenį. Iki to laiko, galima pas;žadėjimo dalyvauti susirin- 
visuomenėje kime. ir ši kartą nesiteikė at- 

> politinių vykti.
’srovių užuomazgos. Jeigu iki to
laiko lietuvius visuomenininkus! ponioms, kurios surinko parašų 
jungė bendrCs nuotaikos, tai po! 14 jr net 15 lapų nursių mokyk- 
seimo suaktyvėjo srovių ryžtasi los jste'gimo reikalu.
jau kietai laikytis išryškėjusių Užffirtma valdybos oastangos 

j politinių doktrinų kas paškati- palaikyti art'mą kontaktą su ad- 
no kūitis palitmems partijoms, ministracija ir etninėmis grupė- 

i'luo put metu pagyvėjo ir Vii- mis. Vienoje vakarienėje paaiš-
I kėio. kad apie Marquette Parką 
opinija gan gera. Tos nuomonės 
yra ir burmistre J. Byrne.

Susirinkimas baigtas po 9 va
landos vakaro. Po to buvo kuk
lios vaišės.

Pirmininkas kvietė po atosto
gų gausiai dalyvauti rudens ba- 

'Luie. kuris bus spalio mėnesį.
• Susirinkime dalyvavo apie 150 
.narių. K. Paulius

sakyti. lietuvių
| ryškėjo lik tam tikros

P'rm. J. Bacevičius dėkojo

Toliau savo užrašuose Kairys 
sako:

“1898 melais išlaikęs konkur
sinius gzaminus Įstojau Į Pet
rapilio Technologijos institutų. 
Bet jau ki'ais metais buvau iš 
instituto pašalintas už dalyva
vimų studentų sąjūdyje. Kai vėl 
pasirižau grįžti į institutą, tu
rėjau vėl laikyti konkursinius 
egzaminus ir tik juos išlaikęs 
galėjau grįžtu studijuoti ... 
Bet vėliau, nuo 1904-07 metų, 
beveik instituto nelankiau, gy
venau Vilniuje ir dalyvavau so
cialdemokratų revoliuciniame 
veikime . . . Technilogijos ins
titutą Petrapilyje baigiau inži
nieriaus - technologo diplomu 
1908 metais. Tais pačiais me
tais kartu su inž. Petru Vileišiu 
išvykau į Samaros gubernijų 
tiltų statyti geležinkelio linijai 
Volga-Bugulma. Tiltų statyboje 
dirbau iki 1911 inetųĮ po to grį
žau į Lietuvą ir apsigyvenau 
Vilniuje.

Čia Kairys visas savo jėgas 
paskyrė politiniam darbui. Jis 
pats pamini:

“Pradėjau dirbti Lietuvos so
cialdemokratų eilėse 1900 me
tais, kai gyvenau Vilniuje ir bu
vau dar studentas. Vilnius grei
tai pasidarė visos mūsų veiktos 
Centru. Partijos Centro Komite
tas irgi rezidavo Vilniuj 
Į901 metais buvau 
Centro Komitetų ir 
likau iki 1944 metų.

Partiniame darbe 
blausiai pasižymėjo
kaip dabar pasakytų, kadrus ar 
•pasekėjus. Social demokratų 
partijos įtaka plito visoje Lie
tuvoje. Tai patvirtina nors ir to
kia jo atsiminimų pastaba:

“Ypatingai daug dirbti 
renkant Rusijos Antrųjų Dūmų. 
Nuo Katino gubernijos ūkinin
kų buvo išrinkti penki atstovai 
ir visi artimi socialdemokra
tam. Buvau Lietuvos socialde
mokratų frakcijos Dūmoje sek
retorius.

D m n ą c »rro valdžiai išvaikius, 
parašiau1 tos frakcijos vaidu at
sišaukimų, kuris buvo viešai 
paskelbtas ir už kurį visi atsto
vai gavo po metus kalėjimo“.

Tai parodo, jog caro valdžia 
labai aukštai Įvertino Kairio 
paskelbtas idėjas.

Visai atskirai tenka paminėti 
Kairio veiklų 1905 metų revoliu
cijos laikotarpiu. Lietuvos so
cialdemokratai, kartu su visos 
Rusijos revoliuciniais sluoks i 
nia’š, kovojo su caro režimu ir 
siekė demokratinių laisvių įgy- 
zendinimo. Bet Lietuvos social- 
lemokratai visas savo jėgas 
skyrė kovai su caro valdžios pa
sodintais Lietuva vaidyti rusąis- 
atejūnais. Buvo pradėta akcija 
šalinti rusus činovninkus ir vie
tos administracijos Įstaigas pe
rimti į lietuvių rankas. Labai 
daugelyje vietų lietuviai patys 
pradėjo savo reikalus tvarkyti. 
Šiai socialdemokratų akcijai la-

Pl football is 
not a Pigskim.
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NAMU SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Š.m. birželio 15 d. po 7 

vakaro p’rm. J. Bacevičius 
dėto susirinkimą.

Gan kukliai paminėta birželio 
! trėmimai. Savanoriai A. Valys 
■ ir J. Kanišauskas prie tautinės į 

vėliavėlės ir gyvų gėlių uždegė 
žvakes ir nešė sargybą. Minutės 
atsistojimu pagerbti kankiniai ir 
žuvusieji kovoje už Lietuvos Į sižiūrėjimą, Ignas Petrauskas 
laisvę.

Paskaitą skaitė J. Jasaitis. 
Kalba buvo gan įdomi. Jis trum
pai priminė Lietuvos kovas už • sportininkas, o tik baigęs 
laisvę istorijos bėgyje, dabarti
nes kančias ir kovos dvasia, kuri v Z 
ir mums toli nuo Tėvynės turė
tų būti sektina.

Visi 
liu ir 
mimų

Dėl

Korektūros pataisymas
š.m. birželio mėn. 12 d. Nau

jienų Įvadiniame straipsnyje, 
minint jose rašančių lietuvių 
inteligentų pavardes, per neap-kimas pavadintas — “Seniems šųoineįuus ir politinius reikalus, 

klebonams ir kanauninkams”.
Vilnius, kur .telkėsi svarbiau

sias socialdemokratų veikimas, 
tais laikai buvo išimtinai svar
bus politinių sąjūdžių centras. 
Jam prilygti galėjo tik ahi Ru
sijos sostinės-Petrąpilis Ir Mas
kva, bei Kijevas, Odesa ir pa
galiau Ryga. Vilniuje veikė be 
Lietuvos socialdemokratų dar 
Pilsudskio PPS-Lenkijos socia
listų sąjunga, stipriai buvo or- 

zjt-’ganizuoti ir Rusijos socialistų 
partijų padaliniai, nes čia buvo 
stambios dirbtuvės ir fabrikai 
su tūkstančiais darbininku. Or™ ►- ... * r* -c -t
žydų kairesnės srovės “Bundas” 
čia turėjo vieną iš savo stipriau
sių organizacijų. Reikia pastė-L 
bėti, kad darbininkų solidarumo 
pagrindu, kai kurios tų organi
zacijų labai dažnai darydavo i 
■Lietuvos socialdemokratus tam' 
tikrą spaudimą, ragindami “ne*

kaip tada vadi nd avo-prokla m a- 
cijas. Kairys mokėjo tas prok
lamacijas patašyti visiems, ypa
tingai kaimo žmonėms, supran
tama kalba. Jo stilius buvo aiš
kus ir spalvingas, o jo sarkaz
mas uždegdavo kiekviena. Anų 
laikų tyrinėtojai nurodo, jog 
Lietuvos kaime buvęs populia
rus Kairio parašytas atsišauki
mas, rusų-japonų karo pro'ga, — - 
Varnoms paliktas”.

Lietuvos socialdemokratų

/kurie seime bus svarstomi. Žino
ma, seime dalyvavo taip gau-' 
Šių delegatų ir tokie geri bei 
mioširdūs kaime žmonės, kurie 
tik bendrais žodžiais galėjo pa- 
šiskųsti savo bėdomis. Tarp tų 
visai Lietuvai žinomų veikėjų, 
kurie vadovavo seimo darbams 
■buvo i r Steponas Kairys, kuris 
tej damas jo prezidiume dėjo 
pastangas visą seimo eigą nu
kreipti į parlamentarinio po- 
.jiudžio akciją. Jam teko prak
tiškai siūyti bei formuluoti vi- 

. są eilę svarbiųjų seimo nutari
amų. Tai įvyko po daugelio de- 

,į šimtmečių geriausių Lietuvos 
šųnų laukimo, toks momentas, 
"jtąda buvo ištarti jau visos Lie
tuvos vardu lietuvių širdyse su
brendę. politiniai reikalavimai, 

. -Šituo atveju buvo išreikštas pa- 
^grindinis Lietuvos žmonių troš- 
kimas išsivaduoti iš svetimųjų 

■ jungo. Stepono Kairio vadovau
jamas seimo sparnas, gal kiek 
padrikoje delegatų jnasėje, bu
vo labiausiai drausmingas ir ge
riau susipratęs vienetas. Buvo 
;svarbus ne tik patys, seimo nu-

buvo pažymėtas sportininku.
Ignui Petrauskui pareiškus, 

kad jis nebuvo ir nesąs

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

PIKNIKAS
WOSNIAKO SODE

2530 BLUE ISLAND AVENUE
(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Western Avenue)

\ HEAP T DiSEA

Kairys te
teikdamas,

joks 
Lie- 
dip- 
ne-

Jau 
išrinktas i 
jame pasi-

tuvos universitetą ir esąs 
lomuotas ekonomistas, už 
tikslumą atsiprašome. N.

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d.

... . . -■•»•■. j • • T-tąnmai, bet ir tolimesnis dele-vosi į draugvste, pirmindann is-L-T ’ . . .. . * - A- , .. , , {teatu veikimas, kai ue sugrįžę 1•lericų tautųį?__ - ; .4nJ:Q„.

| — NAiMMNMt CUKA9O •« ILU Tuteday, Jun« 19, 197|

bai daug reikšmės turėjo jų gau-j partija tikrumoje buvo pirmoji 
si ir gwumu pasižymėjusi span-’politinė organizacija, turėjusi 
da, laikraščiai ir ats.šaukimai, tvirtą ir aiškią programa. Jų 

“Darbininkų pr-adėtdji politinė akcija apla
mai sulaukė didelio pritarimo. 
Bet netrūko ir priešų. Senieji

Kada pasirodė
Balso” pirmasis numeris, tai
Įvadinis straipsnis buvo Kai-į 
rio parašytas. Bet ir visuose jų klebonai tuojau pareiškė neapy- 
leidiniuo'se atsakingiausias te- kantą “cicilikams”. Jie sakyklo- 
mas svarstė ir partijos liniją iš- se ir kitais jiems prieinamais 
laikė irgi Kairys. . Jmūdais stengėsi socialdemokra-

Fais laikais buvo populiarus tų įtaką 1 žmonėse nuslopinti, 
būdas susisiekti su plačiąja vi- (Tad ir atsirado Kairio parašytas 
suomene per alsiiaukinius, ar humoro lurejcs atkišau-1 J“?lnua"u “T-* J' .. . įsiškirtr ir prisidėti prie jų vei-

[kimo. Tuo požiūriu buvo uolūs
1 - - labiausiaiRusijos . šocialdemo-

1 1 kratai, ragindami lietuvius su
sijungti su jų organizaciją. Taip 
pat irzPPS pakartotinai piršda-j

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pi

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

— Nustatyta, kad Jim Jones 
iš anksto ruošė žudynes visai 
tikybinei sektai. Pirmiausia tu
rėjo būti nužudyti vaikai.

buvo sužavėti tokiu kuk- 
prasmingu birželinių trė- 
ir kančių minėjimu.
bandymo gyventojų

draustis nuosavybę naujai ku
riamoje organizacijoje prieš pa
sisakė P. Galinauskas, J. Skei
vys, agr. Tallat-Kelpša.

A. Katelienė perskaitė labai 
nuosekliai parašytą protokolą. 
Priimtas ir pirmininko užgirtas.

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- . 
DUMYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

tonne..-lietuviu ir. -lenku tautuį“ 1 . .- . 1 r . ?I v- --xij,L--T -—v- “-fcsavo kaimus ir ..miestelius toliau!'4 bendrąšiandieną’• »
dar tebėras SVarbuj Hciuviaiff Hį- v ... . į u• u < - 1 žmonių politini .sąmoningu- JsocialdemeĮkrataiyLą^uvos.:<vals*iftr? 11 Ii

. tybingumo' Csūmetffi&is niekada; ’ T. . ■ «
. •• .-t •1; .. •. . >*7lr .aplamai visame Lietuvos; <c•_ panašių pasiūlymų-^i^rieme irjv^ - - ■

pasiliko tefekim žųrVsąvąntnkia
?. Hetųyds darbo ŽŲųęūiių' organi-

! dar Ketuviai^prinč ^yven^l Lletul l D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

buvo -Tšlmk-yta- *Ėiet-u voš
valstyb^gHH^ysaa^^taŲ' :»

Išimtinai ; syarbiju . vaidmenį 
Lietuvės' socialdemokratų parti
ja ir pats Steponas Kairys su
vaidino šaukiant Didįjį Vilniaus 
Seimą, kuris įvyko .1905 metų 
gruodžio 4-5 dienomis. Pirmiau
sia reikia priminti, kad Stepono 
Kairio organizacija anais lai
kais turėjo glaudžius ryšius su 
veikliausiais valsčių ir kaimų 
žmonėmis. Tad buvo pasirūpin
ta, kad į šį seimų atvyktų la
biausia aktyvūs delegatai, ku
rie sugebėtų įsigilinti į tuos vi-

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.......... 110.00

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

Minkšti viršeliai _ $10.00

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

A J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

to ones a day, aftor

axcasalve use ©f Mlir

__ $10.00

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

Pridėti doleri palto iilaidoma.
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Sutartis pasirašyta
Strateginių atomo ginklų kontrolės sutartis pasi

rašyta, bet taikos Artimuose Rytuose, atrodo, nebus, 
nes Brežnevas nepritarė prezidento Carterio išdėsty
tiems planams,

šeštadieni abiejų galingųjų valstybių atstovai po
sėdžiavo JAV ambasados rūmuose, o sekmadienį posė
džiai vyko Sovietų Sąjungos ambasados patalpose, bet 
prezidentui Carteriui nepavyko įtikinti sovietų pirmi
ninko Brežnevo ir kitų rusų delegacijos narių, kad tai
ka yra naudingesnė, negu karo jėgos tautoms pavergti.

Pasitarimų metu buvo iškilęs ir Pietų Afrikos klau
simas. Sovietų agentai, atsivežę modernius ginklus ir 
Kubos kareivius, užėmė Angolą, Castro buvo prižadė
jęs atšaukti savo karius, bet iki šio meto jų neatšaukė. 
Iš viso, Angolą kontroliuoja rusų pastatyti valdžios at
stovai, bet iki šio meto komunistai nepajėgia valdyti 
krašto be sovietų agentų ir Kubos divizijų.

Sovietų S-gos primesta valdžia Angoloje buvo 
žadėjusi įvesti demokratinę santvarką, bet tokios san
tvarkos neįvedė, nes bijo demokratinių rinkimų. Kraš
tą vald keli komunistai ir jų paskirti valstybės admi
nistracijos pareigūnai. Angolos prezidentas keliais at
vejais kreipėsi į vakarus kreditų gauti mašinoms pirk
ti, bet tų kreditų negavo ir javų nepramoko auginti.. 
Valdžios atstovai gali įvažiuoti į tas provincijas, į ku
rias pirma pasiunčiami Kubos šarvuočiai. Be Kubos 
karių valdžios atstovams nėra saugumo. Kartą buvo pa
siuntusi specialistų kraštui administruoti, bet ir šie pa
juto, kad jie gali valdyti tiktai tas Angolos provincijas, 
kurias valdo kubiečiai.

Iš Angolos Etiopijon permesti ginklai ir Kubos ka
reiviai primetė visam kraštui komunistinę sistemą, 
Šimtus metų ramiai gyvenantieji dykumos ir Eritrė
jos kalnų gyventojai liko be vyrų ir maisto. Eritrėjoje 
buvo išžudyti visi vadai, drysusieji sukilti prieš naują 
karių diktatūrą. Kubos lakūnų valdoma karo aviacija 
ir šarvuočiai užėmė visas kalnuose buvusias pozicijas 
ir išžudė vadus. Dykumų klajokliai taip pat palikti be 
galvijų ir priemenų. Vyriausybė ieško paskolos maistui

pirkti, nes Rytų Europa jokios paramos teikti nepajė
gia. Tarp abiejų Jemenu santykiai gana įtempti. Ru
sams buvo pasiūlyta leisti išsilaisvinusioms tautoms 
pačioms tvarkyti savo reikalus, bet Brežnevas apie An
golą ir Etiopiją kalbėti nenorėjo.

Prezidentas Carteris priminė Sovietų Sąjungos at
stovams, kad JAV neleis maištininkams nutraukti alie
jaus tekėjimo į Vakarus. JAV yra pasiruošusios siųsti 
reikalingą apsaugą žibalo vamzdžiams prižiūrėti.

Posėdžių metu Amerikos krašto apsaugos sekre^ 
torius H. Brown ir kariuomenės štabo viršininkas gen. 
David Jones reikalavo sumažinti sovietų atomo jėgas 
visoje Rytų Europoje. Jie aiškino, kad toks didelis ato
mo jėgų ir ginklų laikymas visame Rytų Europos pa
sienyje kelia nerimą ne tik karo vadovybėje, bet gyven
tojų tarpe.

Pasitarimų metu abi delegacijos nutarė leisti pas
kelbti žvalgybų surinktas žinias apie atomo jėgų turi
mą kiekį. Amerikiečiai paskelbė žinias apie sovietų 
atomo ginklus visame pasaulyje, o rusai paskelbė so
vietų žinias apie amerikiečių atomo ginklus. Paaiškėjo, 
kada tiklias žinias buvo surinkusios abi pusės, Rusai 
buvo gana tiksliai informuoti apie amerikiečių rake
tas, o amerikiečiai žinojo, apie sovietų atomo ginklus 
Rytų Europoje. Jeigu būtų reikalo, tai abi pusės labai 
lengvai sunaikintų atomo ginklus.

Prieš 18 metų Nikita Chruščiovas, pirmą kartą su
sitikęs su naujai išrinktu JAV jaunu prezidentu, ban
dė gerokai,ne tik pagąsdinti, bet visai išgąsdinti John 
F. Kennedy. Chruščiovas buvo geras komediantas. Vai
dinti jis mokėjo ne tik patyrusiems savo partijos na
riams ir silpniems kaimynams, bet tą pačią priemonę 
jis pavartojo ir prieš patį jauniausią ir labai jau man
dagų JAV prezidentą. Chruščiovas nustebino jauną 
prezidentą, bet iš lygsvaros jo neišmetė. Prez. Kennedy 
nelaukė tokio griežto ir stipraus Chruščiovo balso, jis 
visai nesirengė tokiu tonu atsakyti, bet jis tik pastebė
jo ,kad jis paruoš ir visą Ameriką pasipriešinti to
kiems sovietų valdžios užsimojimams.

Prez.*Kennedy grįžo visai kitas žmogus. Jis Vie
noje pirmą kartą pamatė sovietų valdžios užsimojimus.: 
Vietoje taikos ir tvarkingos užsienio, politikos, jis pra
dėjo ruošti Ameriką karui. Jis padidino krašto apsau
gos biudžetą, o kai Chruščiovas per Dardanelus per- 
plukdė atomo raketas Kubai, prez. Kennedy paruošė 
karo laivus, pastojo rusams kelią ir pareikalavo rake
tas grąžinti Rusijon. Prez. Kennedy pradūrė sovietinės 
karo galios burbulą, , -

Leonidas Brežnevas, pasimokęs is Chruščiovo klai
dos, tos pačios kaidos nenorėjo daryti. Bet jis būdamas 
ne mažesnis komediantas, baigdamas sovietų ambasa
doje suruoštos vakarienės kalbą, padarė kitą klaidą. 
Jau ne prezidentui Carteriui ir ne sekretoriui Vancę jis 
grasino, bet viešai pareiškė, kad Amerikos senatas, 
tifikuodamas sutartį ,tegul nebando kaitalioti Vienoje 
galutinai aptarto teksto. Jeigu senatas norės darytį 
teksto pakaitas, tai jokios strateginės atomo ginklų su.- 
tąrties nebus.

Brežnevas, matyt, nepažįsta Amerikos senatorių. 
Jis, mtyt, įsivaizduoja, kad Amerikos sępątprįąį yrą 
toki patys paruošti žmonės, kuriuos parenką pąts Brež^ 
nevas. Be Brežnevo žiųįos joks sovietų pareigūnas 
“neiškeliamas’ kandidatu į ’’aukščiausią tarybą” ar tos 
’’tarybos valdybą”. Brežnevas pasirenka partijos pir- 
muosius sekretorius, kurie rekomenduoja patį Brežnę^

M. ŠILEIKIS Waukegarias

. ' keletą paskutinių meįų, nęmg- 
■ žas skaičius sąmoningų tautie
ti čių išmirė, kiti sulaukė senyvo 

amžiaus ar išsisklaidė po visą 
į< Ameriką”. Kad per tą laiką iš- 
Ų mirė ir išvažiavo, tai tiesa, bet 
. kad visoje Amerikoje beliko tik 
i 8000 sąmoningų lietuvių, tai yra 
į melas per akis... Man rodos, 
| kad b.kv. būtų geriau padaręs, 
į jei jis užuot kaltinęs rinkimų 
1' “trukdytojus”, kurie, jo žodžiais 
f j tariant, atkalbinėjo nuo balsavi

mo, būtu paskelbęs tokio nuo
smukio tikrąsias priežastis, ko
dėl per dvi savaites tik toks ma
žas skaičius balsavo. Atvirai 
kalbant, pagrindinė priežastis, 
kaęl LB-nė prarado mūsų visuo
menėje populiarumą, bus tą, 
kad jos vadai sulaužė susitarimą 
su laisvinimo veiksniais dėl 
veiklos padalos, būtent lietuvy
bės ’šia kymo ir lietuviškos kųl' 
Lūros puoselėjimo. Deja, jos va
dukai ryžosi politikuoti ir tuo 
'ukėlė konfliktą su minėtais 
veiksniais. Be to, jai šiandien
vadovauja siauros politinės gru
pės vadukai, nors jiems pavyko

A. SVILONIS

AR JAV YRA TIK 8360 SĄMO
NINGŲ LIETUVIŲ?

Nežinau, ar dar yra kitas toks 
rasėj as, kuris savo vedamaisiais 
skleistų tiek neapykantos, pyk
čio, užgauliojimų ir netiesos, o 
tuo pačiu ir visuomenės skaldy
mo, kaip tėvų marijonų pasam
dytas redaktorius b.kv. (Bro
nius Kviklys). Štai, ir vėl birže
lio mėn. 4 dienos laidoje, parašė 
vedamąjį, labai skambiu vardu: 
“Už gyvosios lietuvybės išlai
kymą”.

Džiaugiasi įvykusiais JAV 
LB-nės rinkimais. Žinoma, nie^ 
kas jam negali uždrausti džiaug
tis. Sakoma, kad ir vaikas ra
dęs geležėlę džiaugiasi. Bet to
kių džiaugsmų mulkinti lietu
višką visuomenę, tai jau kitas 
dalykas. Matyt, jam atrodo, kad 
mūsų išeivija naivi, negalvojan

ti ir patikės jo džiaugsmo nuo
širdumu.

Rašo, kad visoje Amerikoje 
balsavo s ą m o ningų lietuvių 
8360. Tik pagalvokite, visoje 
Amerikoje atsirado tik 8000 ir
dar vienas kitas šimtas sąmo
ningų lietuvių! Kai tuo tarpu, 
tik vienoje ;£hicagoje lietuvių 
gyvena ne 8(500, o kelios dešim- į 
tys tūkstančių. Toks jo paskelb
tasis balsuotojų skaičius parodo 
koks menkas yra susidomėjimas 
LB-ne, ir kad ji JAV yra nuo
smukio ženkle. '

Tiesa, ir jis pats mato, kad su 
ja kažkas negerai. Kad tai pą-
teisinti, jis rašo: “Mat, buvo to
kių, kurie atkalbinėjo nuo bal
savimo. O, be to,, jis dar ir kitą 
priežastį paskelbia: “Girdi, per

va ir kitus aukštus pareigūnus. Vargas būtų tam sek
retoriui, kuris drįstų nepatenkinti Brežnevo pageidavi
mų. Amerikos senatoriai prezidento neklauso. Prezi
dentas turi juos įtikinti, kad kraštui prezidento pasiū
lymas yra geresnis.

Naujai pasirašytoji sutartis galios vienerius me
tus. Metų bėgyje abi valstybės turės aptarti ir pasira
šyti naują strateginių atomo ginklų kontrolės .sutartį. 
Visa eilė klausimu neužbaigtų išspręsti Sips' sutarties 
pasirašymo metų, turės būti išspręsti prieš naujos 
sutarties pasirašymą?

Vienos konerencija atomo ginklų kontrolės klausi
mą atidėjo vieneriems metams, bet visko neišsprendė. 
Įtampa tarp abiejų valstybių bus tęsiama, nes rusai tai
kai puoštis nenorį, Kpnfęręncija buvo tikslams patirti, 
o ne taikai paruošti.

priedangai savo tarpan prisivi
lioti ir vieną kitą ne frontininką.

Bet reikia labai abejoti ar iš 
viso toks jo paskelbtas skaičius 
dalyvavo balsavime? Ir ar gali
ma tokį balsavimą laikyti rim-
tu, kai LB-nė neturi sąrašų. Net 
ir kvietimai balsuoti buvo Įš- 
■iuntinėti ne pagal LB-nės na
rių sąrašus, o pasinaudota 
‘Draugo” prenumeratorių adre
sais. Ar galima patikėti tokiu
balsavimu, kai buvo balsuojama 
nėr dvi savaites paštu? Juk to- 
k;ų balsavimu praeituose rinki
muose buvo keliami balsai , dėl 
balsų falsifikavimo. Sunku pa
tekėti, kad ir šį kartą tai nepa
tartojo. Todėl Br. Kviklys 
■’žiaugiasi dėl rinkimų tik savo 
sąžinei nuraminti. Jei jis ją iš 
viso turi. O dėl to tenka rimtai 
suabejoti, paskaičius, jo veda-
mąjį, kuriame < prirašyta tiek 
daug -netiesos. Sakysim/kad ir 
tai, LB-nės priešai trukdė rin
kimus. Juk tai grynas melas. 
LB-nė kaip tokia priešų neturi, 
joje yra atsiradusi opozicija 
tik prieš jos vadukus, kurie įsi- 

' savino tokią liniją, kuri LB-nę 
suskaldė.

Br. Kviklys rado Amerikoje 
t’k 8360 sąmoningų lietuvių, o 
visi kiti, jo žodžiais tariant, yra 
tik įvairaus plauko komunistų 
agentai ir sąmoningi ar nesą
moningi pasekėjai, gudelinės 
“fęorgų” bendruomenės agentai, 
vadovaujami žinpmo atentati- 
njųko-teręristo. vijomis išgalė
mis rinkimams kenkti ir visai 
Lietuvių Bendruomenei. . Kofcs 
šlykštus jp apšmeižimas lietu
vių vįsuomęnės Amerikoje!

(Bus" daugiau)

ANDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
(Tęsinys)

Mes lietuviai išgyvenome Lietuvoje dvi oku
pacijas: nuo 1940 metų birželio mėn. 15 d. iki 1941 
m. birželio mėn. 21 d. Sovietų - rusų pirmąją oku
paciją.

Senosios kartos lietuviai, pažinusieji rusų 
tautą iki revoliucijos (1917 m.), okupacijos lai
kais pamatę raudonarmiečius tiesiog sumišo. 
Mat, eilinių raudonarmiečių akys be išraiškos, 
veidai išblyškę, blogai įmitę, pusiau rachitikai, 
robotų - automatų elgesys. Bet baigiantis meti
nei okupacijai tie patys lietuviai pakeitė savo 
nuomonę ir jų išvados buvo, kad eiliniai raudon
armiečiai ir rusai atvežtieji aerodromų darbams 
tiesiog yra užguiti žmonės. Mat, visų politvado- 
vų veidų išraiška buvo neprotaujančių, lėkščių 
minčių apsėsta, o akys degė kažkokiu fanatizmu. 
Daugumos kaktos žemos, o lūpos žėrė tik pakel
tu balsu.

Nepriklausomos Lietuvos lietuviai buvo Va
karų kultūros žmonės, mokėjo galvoti ir į daug 
J ą i u. Lš’"5 žiūrėjo skeptiškai. Jie visi buvo įmi
tę. Tas visk;. ■ okupantus rusus erzino. Jie saky
davo. kad Lietu a esanti mažoji Amerika ir Į vis
ką lietuvišką žiu ėjo su pavydu ir neapykanta. 

Sovietai, okupavę Lietuvą, įstaigų viršinin
kais paskyrė negausius vietinius pogrindinin
kus komunistus, bemokslius žmones, o jų padė
jėjais skyrė faktinus įstaigų viršininkus savus 
rusų komunistus, išmokslintus stalinistinės - le^ 
ninistinės iškreiptos moralės žmones. Okupaci
jos laikais visi lietuviai, šiaip ar taip, buvo krik
ščioniškos moralės žmonės ir rusų vadeivų mo
kinami komunistinės moralės. Agitacijos ir iš 
rusų malonės paskirti į aukštas atsakomingas 
vietas, daugeliu atžvilgiu jiems tiems okupan- | 
tams lankstydavęs. |

Raudonosios armijos karininkų žmonos mie- 
lai važiavo į Lietuvą, nes čia apsipirkdavo ir I 
žmoniškai apsirengdavo. Jos visos buvo žemos 
civilizacijos tautos dukros. Jos naktinius mote
riškus marškinius laikydavo išeiginėmis suknio
mis ir jose ateidavo j pobūvius.

Vokiečių okupacija Lietuvoje tęsėsi nuo 
1941 m. birželio mėn. 22 d. iki 1944 m. rudens. Vo
kietijos vermachto armijos kareiviai buvo nenu
asmeninti žmonės, mokėjo eilgtis viešose vieto
se. Pavyzdžiui, buvo atgabenta sveikatai taisyti 
iš fronto ligoninėn 50 kareivių į Birštono kuror
to sanatorijas 1941 m. liepos mėn. viduryje ir pa
siliko iki rugpiūčio mėn. vidurio. Jie visi maiti
nosi kurorto kurhauze. Mes birštoniečiai užei
davome ten alučio ragauti. Jie valgė ir elgėsi pa
doriai ir neieš£oj6lpriękabių prie kitų. Tai ankš

tos civilizacijos kraštų žmonės, nors jų naciška 
valdžią nebuvo palanki lietuviams. Mat, vokie
čiai naciai, šiaip ar taip, savo moralę skolinosi iš 
rusų komunirtų: terorą, brutualumą, propagan
dą, kad suvaldytų žmones totalinio režimo naci
stinėje valstybėje ir buvo rusų komunistų moki- 
niaj žmonių vertinime bendrai.

Žydų šaudymas Alytuje prasidėjo atvykus 
gestapui ir išvykus vermachtui, liepos mėn. pra
džioje. Vokiečių kariuomenės SS daliniai patys 
vedė šaudymus, bet priiminėjo lietuvius, keršta
vusius už išvežtuosius į Sibirą vaikus bei kitus 
gimines. Mat, prie rusų okupantų žydų jaunimas 
vispusiškai rėmė rusus, įsiteikdamas okupan
tams. Tuo naudojosi rusai, kad skaldant gyven
tojus, būtų galima sėkmingai valdyti žmones.

Kadrų viršininkais valsčiuose beveik visur 
buvo paskirti vidutinio amžiaus žydai komunis
tai, Tai nauja įstaiga mūsų terminologija ta
riant, tai kompartijos darbdavys ir stebėtojas. 
Pirmoje Varėnoje tokiu buvo paskirtas Fon Ka
cas. Jis neduodavo valsčiuje jokio darbo lietu
viams patriotams, buvusiems policininkams, šau
liams jaunalietuviams.

Jauni žydeliai, organizuojant raudonąsias 
gurguoles, vykdavo į kaimus ir visus ūkininkų 
javus, rastus svirnuose, supildavo į maišus. Val
sčiaus milicininkai priversdavo ' tuos ūkininkus, 

’ kaip raudonosios gurguolės dalyvius savo javus 

vęžtj į cęntrus, šypsotis, nors iš akių byrėjo aša
ros, nes šeima liko be duonos.

Prasidėjus išvežimams, žydai buvo pasišovę 
pasitarnauti oupantui, ir gausiai dalyvavo tų Iš
vežimų komisijose. . .

Miestelių pradžios ir vidurinių mokyklų žy
deliai komjaunuoliai fanatiškai šnipinėjo mofįr 
nius ir mokytojus įr todėl jų reikėjo saugotis. 
Miestelių mokytojai daugiausia per juos nuken
tėjo ir buvo išvežti į Sibirą, Varėnoje tokia bu
vo Meri {šąbinskaitė (komjaunuolė). Senieji pa
maldieji žydai į jaunuolių beatodairišką elgesį 
žiūrėjo kreivai, štai kodėl lietuviai buvo keršti
ninkai. - ‘

į

z (Pabaiga)
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CHIRURGIJA

OR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
Medical Building) Tai. LU 5-6446 
Triima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

OK. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wytduiiw Community klinikoj 
Medicinos direktorius

l933 S. Manheim Rd.z Westchester, lU 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

fal.: 562-2727 Arba 562-2728

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 WM 103rd Str»»t 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W- 71 St. Tel. 737-5141 

rikrina akis. Pritaiko akinius ir v ’ 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.

DK.LE0NAS SEIBUTI& 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

Ofito telef.: 776-2880
Rezidencijoj telef.: 448-5545

P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

(Tęsinys) .

APIE MEDINIUS ANTKAPIUS IR KAI KURIUOS 
KITUS LAIDOJIMO PAMINKLUS PIETRYČIŲ 

PABALTIJO TERITORIJOJE

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR ĮSIRURGAS I

5«ndra praktike, spac. MOTERŲ Ilges, i 
Qfi«a» 2652 WEST 5nh SIRGET

Tai. PR S-I222
OFISO VAL.: pirm.. anuacL, trečias
< penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vai. Sfcitadie •
ua^ 2-4 vaL popiet ir lėtu laixt, griežtų tvirtinimų, kad senovės 

_______ p****1 sutarimą._________  lietuviai neturėję stabų, tai vi
sai neginčytinas lieko tvirtini- 

F §11 JuIKIS, 0. P. ^mas, kad kapuose tokie stabų 
uM'l'HOPEDAirPEOTE^JSTAS i atvaizdai niekur nerasti. ,

Basanavičiaus spėliojimai išei
na iš prielaidos, kad antkapių

ocgal suaitarimą.

(Tęsinys)

Jeigu galima abejoti dėl tų

aparatai - Protezai. M4d. ban 
učual Speciali pagalba koloms. 
.Area supports) ir t t

ir 6—8. «e?tadieni&ii 9—1 paminkluose įžiūrima stilizuota 
S3rd St, Chicago. KU 6062^

riet: PRc«p«r 4-50M ] n}mas >un buv0 reikalingas to

dėl, kad pagal savo išvaizdą tie 
antkapiniai pūininkĮai visai ne
panašūs į žmogaus figūrą. Kiek- 

---- j vienos formos stilizacijos sių> 
rastinimas įvyksta lėtai. Kur gi 
rastos tos pirminės arba joms 
artimos tokių atvaizdavimų for
mos, kurios vėliau pateko stili
zacijai? Tokių formų niekur ne
rasta. Ar šiuo atveju nebus pa
prasčiau tuos antkapių atvaiz
davimus pripažinti ne stilizuo
tus, bet realistinius, t.y. vaiz
duojančius Įvairių gyvulių iš
temptas odas?

F L 0 KID A
DR. C. K. BOBELIS

\
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

D R. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

PERKRAUSTYMAl
MOVING 

LeidimM — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
T»l. WA 5-8063

> ■ " ■

SOPHIE BARČUS
RADIJO JEIMOS VALANDOS 

VJeo* program®* Ii WOPA,

Lietuviu ka^Ba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniai! nuo 8:30 iki 9:30

Ved»|a Alden* Daukv* 

Telefa HEmleek 4-2411 

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL 60429

£ “Lietuvos Aidai’
„KAZĖ BRAZD1IONYTĖ

Programos vadeli

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

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p.
H WTTS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street
" Chicago, Illinois 60629

' Telef. 778-5374

žmogaus figūra. Toks paaiški-

kurių užmaudavo aukojamų gy- Obelaitės esančios dovana vie- 
vulių galvas. Panašių pavyzdžių j nos Synanon organizacijos Kali- 
galiina rasti daug įvairiose tau-) forn'joje ir medeliai atgabenti 
tose ir įvairiais laikais, bet š Ohio vaismedžių daigyno, 
m ui irs ypač svarbūs šiam reika-| 
lui liudijimai, liečią senus tų 
pietryčių Pabaltijo tautų p įpro
čius, kurių teritorijoje rasti na
grinėjamieji antkapiniai irs
iu irklai. ,

Pretorius savo užrršuose apie 
senovės žemaičių papročius ra-, 
šo, kad lietuviai savo d evarns 
pagerbti parenka didelius ak-1 
menis ir stato ilgas kartis, prie 
kurių pritvirtina savo aukoja
mas dovanas. “Žemaičiuose bu
vo ąžuolas po kuriuo už penkių 
žingsnių gulėjo didelis akmuo 
— aukuras. Netoliese nuo ak
mens stovėjo ilga kartis, mano 
manymu ne trumpesnė astuo
nių sieksnių, ir prie jos kabojo 
ištempta ožena, o viiš tos odos 
buvo pririšta puokštė dugninių 
javų varpų ir žolių”. (Cituoju pu jau užversti, gi nėra tos die
ts A. Mierzynskio publikacijos, 
1899, .jjsl. 429—430, VI priedas.)

.(Bus daugiau)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

O Raudonas gaidys po žemė
mis giedą (Burokas)

O Vienakojė moteriškė šim
tą rūbų nešioja? (Kopūstas)

Ar Woodlawn apylinkė 
turės obely daržus?

CHICAGO.—Woodląwn .(Neg-’ 
rų) Organizacija praeitą penk-; 
tadienį pranešė Woodlawn .srr

. Prie laidojimo ceremonijų 
I kone visų tautų, kurios turi ar
ba turėjo senovėje religinio ani- 
miznio nuovokas, plačiai buvo 
paplitęs paprotys aukoti die
vams gyxulius, paukščius ir duo
ninių javų vaisius. Aukojamų 
gyvulių mėsą gyvulių galvas 
(kai kada kaukoles) užmauda
vo ant smaigų ir pastatydavo 
prie kapo arba pilkapio. Teks 
pap-otys iki pastarųjų laikų iš
silaikė Altajų tautc’se. Pas aj- 
nus, pietinėje Sachalino salos 
dalyje, etnografai aptiko pana
šius papročius dar 1947 metais: 
nialdavietėse stovėjo nugenėti 
maumedžių stiebai, kurių smail- 
galyje buvo užmautos šunų gal
vos ir pakabintos šunų odos. 
Arabų keliautojas Ibn-Fadlan 
rašė, kad X šimtmečio pradžio
je “rūsy” kurie į Volgos žemu
pį (Itil) atveždavo žvėrių ir | 
kailių ir mergaičių-vergių, mels- į 
damiesi, kad jų prekybiniai ir I 
plėšikavimo žygiai gerai pasise- I 
ktų, iškeldavo ilgas kartis, ant I

Fruit-Filled Fantasies

y Enjoy the fruits of summer’® labor — with a delectable sour 
cream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’® & 

j fantastic accompaniment to ® platter of fresh fruit — grapes, 
' rtrawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricote 

end kiwL
i Developed by home economists for Morton Salt Company, 

the dressing's quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortori^Nature’s Season^seasooizig 
bJend-

Other salad tips? To please Hie eye as well a® the taste beds, 
vary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables)

I on the serving platter.
\ To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 

ef apples, peaches, nectarines, pears and some plums in lemos

Sour Cream Dressing for Fresh Fruita
1 (Sounce) carton sour 

cream
\ K eup Grmly packed 

brown sugar 
Combine all ingredients

56 teaspoon Morton 
Nature's Season* 
seasoning blend

la small bowl; mix weO. Store la

“Woodlawn apylinkėje gyve
na 30.000 žmonių ir neabejoju, 
kad daugumas jų norėtų turėti 
nuosavą vaismedį”, pasakė Bo
nita Bennett, Wooodlawn Orga- , 
nizac’jos vicedirektorė.

Žmonės meta auto
mobilius

au-CHICAGO. — Apie 15,000 
tomobilių liko pamestų ir išsiža
dėtų keliuose ir gatvėse po di
džiųjų sniego audrų, bet 10,000 
jų tebėra ir šiandien, kur buvo 
palikti per žiemą. Gatvių ir sa
nitarijos komisionierius turi di
džiausią vargą, kur juos padėti. 
Sunku besurasti jų buvusius 
savininkus, o keli įmesto turimi 
laužui sukrauti sklypai su kau-

nos. kad neats:rastų naujai pa
mestų apie 120 automobilių. Bu
vo pradėta automobilius “laido
ti’’Michigano ežere, laimei Ap
linkos Apsaugos Įstaiga laiku 
pastebėjo ir griežtai prižiūri.

. Automobilių laiižas parduoda
mas po5 $18; už . Visą ’ automobilį 
jr mieštas tomis pajamomis šiek 
tiek išlygina. savo išlaidas, • iš ko 
galima spėti,' kad kas nors su
galvos ,didel£ biznj.L ;

uni7rst*° PR AN E ŠIM AIlinkę) 30,000 gyventojų,, kad šio- ■,
mis dienomis atsiunčiama. •21'’-'' xjhicagos Liet, Suvalkiečiu Drau- 
tūkst. jaunu obelaičių, "kuršs’’ ^^K^^^sirinkinus.i įvykspenktadieny birželio 22 d., 
artimiausiomis savaitėmis hus,-ū7 <val. • vak.. Vyčių salėje, 2455- W. 
pasodmtis. 'Obelaitės yra Jžemo.;47th pašomi atsilankyti.

Z . 4 v. ; . = ' V: J nes yra rdaug; Svarbiu reikalu aptirti,
u^o, kad ir maži vaikai pasiek-"Baš ir vaišės: E. Strungys, rasL 
tų obuolius’ nuskinti. ‘ • .'*> ’1 ’ i’’ -/—

Tuo reikalu rūpinasi federal!- L- ^wcni Kultūros ■ klubo pusnie- 
: . f tipis nanu - susirinkimas įvyks ket-

ne valdžia, mokėdama algas 155- vntadienį, birželio 21 d., 1 vai. po- 
asmenimš, dirbantiems Miestų Meles salėj e, ^4500 S. Talman 

’. . . . Avenue. Nanai prašomi atsilankyti.
Restauracijos ir Konservacijos nes yra svarbių reikalu aptarti. _Pn- 

. menama, kad jau laikas užsimokėti 
s? 1 į duokles. Po šio susirinkimo bus dvie- 
ne-‘ jų mėnesių atostogos.

I Po susirinkimo bus vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast.

Korpuso projektui, bet už tas 
obelaites ir jų pasodinimą i 
moka.

■Chicagos Liet, Suvalkiečių Drau-

žemaičių Kultūros ■ klubo pusnie-

Gyv. Tampa, Florida
I Mirė 1979 in. birželio 16 d., 6:00 vai. ryto sulaukęs 91 metų anJ 
piaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno mieste.

Amerikoje išgyveno 66 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Eugene Willis, 3 anūkai - Cara WillisJ 

lurt Willis ir Erik Willis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Amerikos Lietuvių Klubai, Tampa, Florida.
Trečiadienį kūnas bus pašarvotas Blount koplyčioje, 5101 Nebras-I 

pa Avė., Tampa, Florida.
Ketvirtadienį dieną 10:00 vai. ryto bus privačios laidotuvės.
Visi a. a. ANTANO WILIjIO giminės, draugai ir pažįstami nuo- 

jrdziai kviečiami dalyvauti šermenyse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
. Sūnus, anūkai, giminės.

La dohiv Ų Direktorius F. T. Blount Tel. 813-237-3336.

ELIZABETH MIKELAITIS
<>yv. 5431 So. Mozart St, Chicago. III. Į

>firė 1979 m. birželio 17 d., 5:40 popiet sulaukusi 66 metu aml 
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Raseinių apskr., Jurbarko valse. I

Atnei i ko j e išgyveno 28 metus. I
Paliko nuliūdę: vyras John, duktė Ella McDonald^ žentas Terencei 

s nu| Klaus marti Patricia, 3 anūkai - Craig, Michael ir Steven beil 
eiti gitninčs, draugai ir pažįstami. I

lYiklausė Tėviškės parapijos Moterų draugijai I
Vrtoj gėlių prašoma .aukoti Liet. Ev. Liuteronu Tėviškes »>arani-| 

ai. * I
_ Kūnas bus pašarvotas antradienį 6 vaL vak. Lack-Lackauics kop-| 

yciojd 2424 W. 69 St. Trečiadienį, 5 val4 vak., kūnas bus perkeltas ii 
•let. Ev. Tėviškės bažnyčią, kurioj 7 vai. vak. įvyks budėtuvės. I 

Ketvirtadieni, balandžio 21 dieną 10:00 'aL ryto po pamaldų busi] 
lydima i Bethania kapines.

a a*. Mikdaitienės gimines, draugai ir pažįstami'
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ii suteikti jai paskutinei 
oa tarnavimą ir atsisveikinimą. j

Nuliūdę tieka: *
Vyras, duktė, sūnus, giminės.

laidotuvių Direktorius Steponas C. Lack, Tel. 73*7-1213. 1

"Garbink,- mano siela, Viešpatį, h- nepamiršk visu jo geradarysčių 
Jis atlaidžia visą tsve nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas".

. , Psalmė 103:2. 3.
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius, 
ralystei.

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKI
GAIDAS -DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuviu

Laidotuviu

Direktorių

Asociacijos

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

3307 So. LITUANICA AVE. TeL: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tet: LAfayettfc 3-35 W

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213 I
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 j
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410 J

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

3 — NAUJIENOS. CHICAGO t, ILL.

M .



Marquette Parko Ralfo 5-to skyriaus

pas’ūlė šiuos kandidatus nat 
Valdybos kadencijai:

Slaptu balsavimu J. Mąck< 
čius gavo 36 balsus, G. Giedi 
tytė — 32 balsus, J. Blažys 
33 balsus, K. Repšys — 32. t 
sus. J. Sasnauskienė — 30 ba] 
A.- Kareiva — 22 balsus; V. P 

I kev čius — 22 balsus, R. Kri

' š.m. gegužės 6 d. įvyko Balfo
5 to skyriaus susirinkimas Šv.
Mergelės parapijos sporto salė-

-yje. Susirinkimą atidarė skyriaus
p rm. J. Mackevičius. Visus da-

- lyvius pasveikino ir dėkojo už 
“atsilankymą. Vienos minutės at- 
^s’stojimu pagerbti mirusieji Bal

fo nariai ir aukotojai.
Prezidiumą sudarė K. Čepai- čiūnienė (kandidatę) — 20 b. 

t’s, V. Šimkus, Ig. Petrauskas, Kontrolės komisijon išrinl 
J. Skeivys, St. Vanagūnas, J. K- Čepaitis, K. Povilaitis ir

* Jasaitis ir vienas iš Balfo stei- ( Kinderis.
gėjų A. Stankus. Pirm. p. Ru- gg metu Balfo gyvavimo pr 

“dienė dėl ligos negalėjo daly- ga Balfo‘ nusipelniusiems l 
„ vauti, tai Centro Valdybos var- ((jarbuotojams įteikti ženkliuk*

35 metų Balfo gyvavimo
> nusipelniusiems

du sveikino K. Čepaitis. Apskri
ties valdybos vardu sveikino V. 

. Š.'mkus.
Praeitų metų protpkolą per

skaitė G. Giedraitytė. Protokolas 
priimtas.

Valdybos išsamų pranešimą 
padarė jos pirm. J. Mackevičius.

Kasininkas J. Blažys patiekė 
piniginę apyskaitą. Vajaus metu 
surinkta $13,350.50. Pridėjus 
kitas pajamas, turėta pajamų 
$15,533.66. Pervesta apskrities 
ižd. dr. Motušienei $15,300. Su
sirinkimo dienai kasos likutis 

-$341.29, Chicago Savings and 
Loan Assn. $33.83 ir pas kasi
ninką einamoms išlaidoms $7.46.

Kontrolės komisijos protokolą 
-perskaitė K. Povilaitis. Atskai
tomybė vedama pavyzdingai.

Valdybos ir kontrolės prane
šimai priimti ir užgintas vei
kimas.

Nominacijų komisija: J. Vin- 
ciūnas, A. Balčytis ir C. Genutis

Juos įteikė VI. Šimkus ir ( 
Giedraitytė. Nebuvusiems bi 
įteikta vėliau.

Sveikinimo ir padėkos žodžh 
tarė Ig. Petrauskas. J. Skeivy 
ir St. Vanagūnas. Visi su did' 
liu dėmesiu išklausė A. Štai 
kaus, Balfo veterano žodį.

Klausimuose ir sumanymuos 
K Povilaitis norėjo sužinot 
kaip baigėsi Bražinskų reikalą 
kam teko surinkti pinigai. Pi 
aiškino Centro valdybos nary^, 
J. Čepaitis. Balfas- su Bražins
kais jokių ryšių neturi. Jų var
du surinkti pinigai jiems per
duoti. Jie esą gyvena Kalifor
nijoje. -S

Pirm. J. Mackevičius būsimos; 
valdybos vardu visiems dėkojo Ė 
ir prašė jų užmojus remti ir: 
ateityje. ' , '

. Susirinkimas baigtas Tautos u — 
himnu. Po po padaryta bendra įCūlfportąs, Ha.,' keisdama buto 
nuotrauka. I’adresą, atsiuntė $5 auką. Dėkui.

---------- ,---------- ------ -——«—[Taip pat dėkui St. Petersburgo 
WITH SKAITVTniTT VATUS - 'Apylinkės tautiečiui, užsisakiu- 
lirlLItjęi Ollrti 1 I | VdŲ Jsiąm .Naujienas vienerįems riie-

f tams, bet pavardės prašiusiam 
neskelbti.

— Juozas Grišmanauskds iš tSSi Cicero, autorius knygos “Toli- rgi tmieji kvodratąi”, pratęsdamas 
prenumeratą, Įįarėmė Naujienų. 
leidimą $7 auka. Minimoje kriy- H>. s goję jis aprašo apie rusų žve- 

> | jybos. laivyną ir apie savo, kpt 
n3s.įLįorigino Kublicko bei jūreivio, 

trijų dienų atostogas dviems tšmeolms. Laimingieji tnrė« progos bftti Edmundo Paulausko žygį Jais- , 
svečiais patiriame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privaSu paplildfmlu, vę. Knygos laida yra išsibaigusi, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ii kitais moderniais trengimata. -b . r t’. u. - Ją savo skiltyse dauar perspaus-

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus Ir mūsų aamųf*." ’ 
intorė M Miškinytė’paskyrė $50-premiją. Be ’abejo, stahrta-fr dsųg&u.' 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir- paskirstytos-- rude
niniame Naujienų piknike. -

Iš viso dalyvavo 43_,nariai. Su- meratą, savo gerus linkėjimus 
sirihkimas užsitęsė 2 valandas, j atlydėjo $5 auka. Dėkui.

K. Paulius

Ponia -Kleopą E vertinas,

r

štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir v 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendro 
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatyme ir visuotino W 
kalų renesanso. '

VIJ FLEeiANTU UJQStJUI

Mykolas Karaftis, sąv. Grand !
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg,

i^lha Brazilijos’ ‘lietuvi'ų-savait
rašti s.;: : _

^o^r,. Iridi, <pra’j:ęsdanti'-prehui

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galiam skaitytoji 
TTsicma pasinaudoti žemiau eaaačięmis stkarpomia. u’-”

SAOJ1ENOE 
1739 SO. RALSTID 3T 
CHICAGO, IL 68633

v

Fanrdė & nrdu

A4r»f

v Užsakam Naujienas kaip dovana savo _ 
yra naujas įkaitytoji*. Pried* ___ — - doL

Pavardė tr vardai —-------------- ..... —.

Adresu

SpoDiorisns pavardė, vardas ir vietovė

-r- Los Angeles lietuviai minės 
baisiųjų birželių trėmimus ir 
žudynes liepos 1 d., 12:30 vai. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje.

— Union “Fed. Taupyifig ir 
Skolinimo Bendrovės Bridge
porto apylinkėje turtas pasiekė 
šimto mil’jonų dolerių sumą. 
Bendrovės direktorių tarybos 
n'rmin.nkas yra Albertas J. 
Aukers. Ji buvo įstaigta 1897 
metais. Bendrovė gausiai rėmė 
ir remia lietuvišką spaudą ir ( 
yra daug prisidėjusi prie apy
linkės gyventojų gerovės. : /

— Giliaro Urbono Toronte lei- 
dž'amo ir redaguojamo mėnesi
nio poFtinio ir eknominio realiz
mo laikraščio “Speak Up’’ bir
želio numeris jau pasiekė Ame
rikos skaitytojus. Tai vienas iš. 
ryškiųjų preškojųunistinių lei
diniu anglų kalba. Daugiausia.jį 
paliko anglų kilmės kanadie
čiai. Būtų idealu, kad jį palai
kytų pavergtų tautų kilmės ka
nadiečiai ir amerikiečiai. Me
tams kainuoja $7.50, atskiras 
numeris 75 centus. Adresas: 
Speak Up, P.O. Box 272, Sta
tion B, Toronto, Canada, M5T- 
2W2. šiame numeryje rašo Ra
munė Tričytė apie muz. Aloyzą 
Jurgutį, taip pat jo žmoną Ma
riją ir dukrą- Dainą, kurias ko
munistų valdžia neišleidžia iš 
okupuotos Lietuvos’ pas savo 
vyrą ir tėvą Čikagoje. Straips
nis pavadintas “Freedom Is an ; 
Ocean Away” ir atspausdintas j 
ryškiomis (tamsesnėmis) raidė- 
mis. Jo pabaigoje įdėta Romoj 
Kalantos nuotrauka su atitin- j 

. karnų parašu. Laikraštyje savo j
skyrelį pradėjo kubiečių kovo- BUDRAITIS REALTY

EAL ESTATE
Namai, žemė — Pardavimui 
.REAL ESTATE FOR SALE

Namai, tarn* — Pardavhmd 
REAL estate foa SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

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

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
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 
2951 W. 63rd St- Tel, 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

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

LABAI ŠVARUS 2 butu narnąs ir 
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 beismąnte. -Daug 
vertingu priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazū 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. Daue uriedu. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

tojų organizacija Alfa-66.
— Kr. Donelaičio aukšt. mo

kyklą baigė 24 abiturientai: Dai
na Antanaitytė, Rima Bakaity- 

j tė, Diana Gruodytė, Audrė Gvil- 
Sol. Lilija šukytė, Kanados j <įytė, Lisa Juzėnaitė. Vita Kaz-

— Mokytojų studijų savaitė 
šįmet bus Tėvų pranciškonų va
sarvietėje, K e n n e b u nkport, 
Maine, liepos 8-15 dienomis.

lietuvaitė, sėkmingai dainuo
janti pagrindinius vaidmenis 
Europos Operos teatruose, atliks 
pagrindinę soprano rolę “Pikų 
damos” operoje liepos 10, 14, 17 
ir 20 d. Otavos Operos teatre.

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7206 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, " 
PATAISYMAI . ; 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiisčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

GOOD INCOME PROPERTY

2 flat brick. 2-5¥2 room apartments. 
Electric heat, electric kitchen. Full 
basement and enclosed rear porches. 
2 car garage including adjoining va
cant lot. Carpets and appliances. % 

j block from grammar and high 
Polikaitis, Ramona Rapšytė, Jo- 1 schools. Vicinity 56th and Maplewood.

o . T7.j c .. x x- Priced in lew 50-s. - 476-7548.nas Savickas, Vida Seibutyte, |__________________ _
Angelika Vailokaitytė, Tomas j 
Valaitis, Rasa • Valaitytė, Lina J 
Vieraitytė, Edvardas Zubrickas, 
Edmundas Žygas.

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 
tel. 434-9655. (Pr.)

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. ‘(Pr-)

lauskaitė, Dainė Kerelytė, Arvy
das Končius, Regina Krutulytė, 
Linas Laurušonis, Alius Meilus, 
Andrius Pabedinskas, Rūta Pat- 
raitė, Ritas Povilionis, Darius *

— Agr. Stasys ir Justina 
Šmaižiai atsikėlė, gyventi į St. 
Petersburg Beąch, . Fla., savo 
naujon rezidencijon. Jie žada 
įsijungti į Lietuvių klubo ir kitų 
organizacijų kultūrinę veiklą.

' — Elzbieta' ~Cibuskytė iš 
Bridgeporto apylinkės yra veik-: 
Ii į < Jaunųjų verslininkų organi- Į 
zacijps narė. Jos darbus ir at- 
■sfekimus1 įvertino vadovybė, pay 
i^^dania: - jdį' De Paul universi-; 
tėto stipendiją. . i -

’ - ’ • .*

HELP WANTED — MALE 
D a r b ininky reikia

b Ju A L JD n
I . /
Full time. Experience preferred. 
Good working conditions. Must have 
own transportation. Hospitalization. 
Paid vacations. Good pay. Must speak 
English. Northbrook.

272-6446

D Ė M E S 10 į-
6240 NU AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai SPy^puamežiui automobilio 
Liability apdraudimas pensintnKims

■ Kreiptis: ‘

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-1775; . .

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

rttntm

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

AR ŽILOJE SENOVĖJE 
LIETUVOS ŽMONĖS 
BUVO PAGONIAI?

• Platinimo vajaus proga, palaikvdanjaj Lietuvišką spauda Ir KanJiAM 
paatangM, prašau jas riuntfneti už pridedamus  dol.

Pavardė to vardu

Adresu

• Platinimo vajaus proga, 
Hnlmui nemokamai be jei

prašau riantinėti Naujienas dvi unites aoaipa. 
lų įstpureigejinrtL

Pavardė ir vardai

Adresas

Pavardė to vardas

Adresas

Pavardė to vardas

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 dirba.

SLA — išmokė jo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieiko pelno, 
riams patarMūją tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Suafvienijime 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 kuojai veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

* t-----
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

* LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

na-

jrf

* /tratas 307 W. 30th St. 
Taf.f211)M3-2210

SECRETARY

Dependable typist and stenographer 
loop office with 3 attorneys.

Phone 263-6397

PAYROLL CLERKS
English-speaking with some payroll 
experience. W e pay competitive ■ vya- 
ges with excellent fringe benefits. 
We are located near convenient 
transportation.

CONTACT MR. HUBEK — 
TEL. 826-0800 

AMERICAN SPRING & 
WIRE SPECIALTY

816 N SPAULDING, CHICAGO, ILL.

• A. TV-E-KAS’1-
Laikrodžiai ir brangenybė* -y

Pardavimas ir Taisymas ;
2646 West 6”th -Street -

■ T»l- .RE?ybIje J? ,

Siuntiniai i Lietuvi 
tr kitus kraitus ' 

F. NEDZINSKAI. Arthor Av.
HL 60632. T»L YA 7-59*9

Kai kurie žmonės yra įpratę 
kalbėti, kad Lietuvoje, kol ne
buvo įvesta krikščionybė, gyve
no pagoniai, kitaip sakant — 
stabmeldžiai. Ir šiais laikais kai 
kuriose Žemės rutulio vietose 
galima užtikti tokiu vietų, ku- 
riose tikrai gyvena pagoniai. 
Bet Lietuvoje nuo seniausių lai
ku, kada dar niekur nebuvo 
įvesta krikščionybė, buvo įsiga
lėjusi tikyba į vieno dievo bu
vimą, ir tas aukščiausias dievas 
buvo vadinamas Perkūnu. Taigi 
jokios pagonybės nebuvo. Buvo 
tada visų galvojama, kad viso
kie griausmai ir žaibai buvo 
sudaromi dievo Perkūno įsa
kymu.

Kai Lietuvoje buvo įvesta 
krikščionybė ir buvo įsigalėjusi 
vadinamoji katalikybė, tad kai 
kuriose vietose pasireikšdavo 
senosios lietuvių tikybos 
pročiai.

Aš čia vieną tokį paprotį 
rodysiu, kurį savo akimis
čiau. Prieš 80 metų (1899 m.) 
baigiantis pavasariui aš kaip 
mokinys pavakare grįžau iš mo
kyklos (Kalvarijos m.) name 
(į savo tėviškę). Kai sugrįžau 
tuojau pasigirdo didelis griaus
mas ir žaibai. Buvo tada atvykę 
į namus trys svečiai. Tuojau iš

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Išnuomojamas 4 kambariu 
butas 2-me aukšte, 7254 S. Fair 
field Ave. Kreiptis į savininką.

Išnuomojamas miegamas kamba
rys su virtuvės privilegijomis vyres
nio amžiaus vyrui. 52-tros ir Califor- 
nijos apylinkėj.

776-1041

Arthritis Sufferers!
Now. Get relief • 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain, Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pam Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anae in:

INCOM TAX MMVICi

pUdatni puievyDef v**- i
iyxnal to fcltofcl J

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolis, Agent 
32O8'/: W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

pa-

nu- 
ma-

girdau vieno asmens pasakymą: i 
“Jau dievulis barasi!” Ir visi ■ 
tada atsiklaupė ant kelių ir ėmė ' 
melstis.. Ir man pačiam buvo ' 
įsakyta klauptis ant kelių. !

Neilgai tęsėsi tas griausmas. 
Kai saulė prašvito, visi atsistojo 
ir priėjo prie vaišių stalo. Ir 
man buvo patogu prieiti prie 
vaišių stalo ir. tinkamai pasi
naudoti paruoštais gardumy
nais. Po vaišių visi gražiai pa
dainavo. A. Kelmutis

SUte Fam F»*e Casualty

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A A*»octat*i 

2649 West 63rd Street, į 

T*l. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. !

Raštinė reikia jau daugiau kaip/ 
40 metų, patarnaudama klientams. Įj 
-------------- ------ —

MOVING
Apdrausta* •♦rkrawtyma* 

U Ivairiy ctatumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tol. 376-1 M2 arto 3764996
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