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Į. OMANĄ KOJĄ ĮKĖLĖ MASKVOS AGENTAI
m
jH
H11! Į MANAGUjA,; Nįkąragya. •
L- Į ū j ‘Pįktątoriųs^ Ą. .Sompzą jau buvo 
: ■ ■ į r pasiruošęs bėgti praeitą ketyir-

- tądien i, bet iki šios dienos vado- .
1 i: ■ vąųją^ kovoms: prieš ^sukilėlius.
| f t Trėčią^ienį ffĮk pareiškė, jkąd jis j 

"■ ‘ . dar pajėgtų stinaikinti visas su--
. . , kilėlių jėgas, jėi turėtų daugiau

• šovinių. SpmoŽĮa ^kreipėsi j
4 „; prašydamas ^ąrdųotf /jam dau- 

giaū ginklų. S6moža-tui?į kovon 
’4 *? i mestis norinčius karius, bėt; jam:

• trūksta amunicijos.. Jis turi pą- 
čius naujausius Amerikos gink
lus; bet nėturi: SjviniųU Jis dabar

L' .įsitikino,- kad nacionalinės gyai'-:
' -3 ... irto

’■ ’? nųgink£uoti
Diktatorius Sotnoza laikrašti-

- ninkams pareiškė, kad dar ir; 
šiandien jis galėtų nuginkluoti

-. i visus- maištininkus, _$s~žino, kad 
Jam pačiaųt trūkstatęmunicijos,-

vincijoje, bet apie jų likimą nie
kas nieko nepaskelbė. Sukilė
liai pabrėžė, kad suimtieji be
laisviai- bus žudomi, jei jų be
laisviai -bus nužudyti.

Krašto b gyventojų dauguma- 
nori, kaįd- tarpusavės kovos grei-. 
čiau būtų ■ baigtos. Gyventojai ■ 
yra įsitikinę,ikad šį kartą dik
tatorius Somoząs bus priverstas 

.iškeliauti.. Atrodo, kad krašte 
gyventojai turės progos išsi
rinkti ne tik steigiamąjį, seimą, 
bet ir demokratinę vyriausybę. 
' Buvo i pasklidęs gandas, kad 
Nikaragvoje įsigalės Castro rū
šies komunizmas/bet tokiai san
tvarkai -Nikaragvos ūkininkai 
■'nepritari^k ei:

Kosta' Iiikos vyriausybė pa
reiškė, kad ji pripažįsta pačioje 
Managuoje sudarytą naują vy
riausybę. Su' Somozos valdžios 
atstovais ji' nutraukė visus 
ryšius.

S

Floridoje, Kennedy vardo raketoms .kelti laukuose, vėl pradėjo judėti žmonės, kad galėtų 
išbandyti naujas priemones raketoms į erdvę paleisti.DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS’ VIENOJE TRUMPAI IŠ VISUR

KOL BREŽNEVAS POSĖDŽIAVO, RUSŲ AGENTAI 
ĮSISTIPRINO PERSIJOS ĮLANKOJE

, TEHERANAS, Iranas. — Tre- 
; čiadieni paaiškėjo, kad Maskvos 
I agentai, naudodami arabus la- 
■ b:ausiai viliojant į auksą, stip
riai įkėlė koją į Omaną, labai

Vyskupas Marcinkus 
nepagrobtas

ROMA. Italija. — Vakar Ro
mos radijas paskelbė žinią, kad svarbią degalų arteriją. Sovietų 
vysk. P. Marcinkus, Vatikano. valdžiai Persijos įlankos nafta 
iždininkas ir popiežiaus Jono jr degalai yra tiek pat reikalin- 
Pauliaus Antrojo- asmens sar- gi, kaip ir Vakarams. Keliais 
gas kelionėje po Lenkiją. Itali-, būdais jie stengėsi įsistiprinti

. Persijos įlankoje. Amerika pri
pažino visas Persijos įlankos 
valstybes ir leido pačiam' Irar -

-nur tvarkytė-įlankos naftos rei
kalus.

i
« JAV perka naftą iš Orrand.

jos komunistų buvo pagrobtas. 
Italijos komunistai, netekę daug 
pinigų rinkiminės kampanijos 
metu ir pralaimėję, tikėjosi, pa
grobdami vysk.' Marcinkų, gauti 
milijonus iš Vatikano.

Pas suimta “raudonosios bri-

buvo didžiausioji teroristų žu
vis. Bet tas vadas pirma pateko 
į policijos'rankas. negu meške
rę metė.

bet jis galėtų apvalyti. Mana- 
guoš' priemiesčius ir'c atsiimti 
Gjranądą.. ’ ; \ L'
; ; Somoza -yra—gerai-. infer muo- 
tąsrą^eįsiveržųšįųs'sandiniStus,- 
kaip i - jis ivadina-Ltm&štmirikus. 
Sukilėlių jšk^įiisĄhė^^č'svgau-.

' Born00$^ Airijoje -'
BELFAST, Airija. —' Mėgs- 

tapeios1 bombas- Airių Respubli- 
įčbs Armijos partizanų tempera- 
Įpra vėl kyla: tos armijos par
tizanai antradienį 'bombomis su-

dytU'ma'ci-bržąfifiesi'^^raijos, 
karius. ■/ \ ■ J;' Ą;:

■ ■ '.'/'J- MAIŠTO > J'
. Didžiausiu Somozos rūpesčiu 
yra Nacionalinė
gvardija kontroliuoja kelią J 
aerodromą, bet' į šalutines gat
ves kariai nešimaišo. Vietomis 
šalutinės Managubs gatvės jau 
yra sukilėlių kontrolėje. Prie
miesčių gyventojai jau užpuolė 
kelias maisto krautuves ir jo
mis pamaitino alkanas šeimas. 
Somoza planuoja gauti daugiau 
maisto iš gretimųjų ūkininkų, 
bet jie neskuba. —

SUKILĖLIAI NEŽUDO 
BELAISVIŲ

Trečiadienį sukilėliai paskel
bė, kad jų žinioje yra gerokas 
būrys nacionalinės gvardijos ka
rių,, gynusių patį Leoną ir gre
timus ; miestelius. Sukilėliai pri
statė porą belaisvių prie mikro
fono, patardami ir kitiems* mes
ti ginklus, nes diktatūraTjūsian-; 
ti panaikinta.

Sukilėliai žino, kad keli-maiš- 
tinipkai turėtų būti nacionali
nės gvardijos belaisviai. Jie bu
vo paimti nelaisvėn šiaurės pro-

rijoje.keliuose viešbučiuose įžie- 
■bėL^isrųs.; ' ■: •

•Aurių .Respublikos Armijos 
partizanai, nušovė britų armijos 
kareivi, dviračiu, važiavusi į 
-darbą. IR A. partizanai savo stra
tegiją yra tiksliai suplanavę, ir 
žalos pridaro tuo pat metu ke
liose „vi etose, bet suspėja pabėg
ti -anksčiau'' negu sau gurno jėgos 
atvyksta. Paskutiniu metu IRA 
padarė naujas atakas Belfaste, 
Londonderry, Ballycastle, New- 

,ry, Armagh ir Rossfrevor.

[/gandai nesiseka

KAMPALA. — Uganda, savo 
kaimynės padedama, nusikratė 
budelio Idi Amin, bet savo nau
ja valdžia nepatenkinta.

Prezidentas Yusuf u Lule pa
varė informacijos ministerį iš 
pareigų ir dabar paskyrė sep
tynis naujus ministerius, vieton 
anksčiau atleistųjų.

Vidaus reikalų ministeris Lu- 
takome Kayiira pranešė, kad 
per neužrakintas kalėjimo duris 
pabėgo dar neišaiškintas skai
čius kalinių.

Birželio 21: Demetrija, Aloy
zas, Vasarė, Ramūnas.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:28.
Ii . • ,. < * ,

Oras vėsesnis, lis.

American Airlines 
nebuvusi neapdairi

WASHINGTON, D.C.— Ame
rican Airlines pareiškė, kad jai 
niekas negali primesti neapdai
rumo, nes ji visą laiką buvusi 
labai apdairi ir prisilaikė visų 
skridimo taisyklių. American 
Airlines mano, kad neapdairi 
galėjusi būti lėktuvo statybos 
bendrovė, davusi toki lėktuvą,; 
kuris nepajėgė išlaikyti sunkų 
svorį traukiančio plieno.

Apdraudos bendrovės dalį kal
tės nori primesti American Air
lines bendrovei, kad apdraudos 
bendrovėms nereikėtų mokėti 
tokias stambias sumas.

PREZIDENTAS. TARIASI SU SENATO IR ATSTOVŲ 
RŪMŲ VADAIS APIE SUTARTIES: PATVIRTINIMĄ

I

. WASHINGTON. D.C.’ — Ant
radienį ir trečiadienį preziden
tas Carteris pradėjo pasitarimus 
su ■ Senato ir Astovų rūmų . va
dais visais naujai pasirašytos 
sutarties aspektais.

Prezidentui labai daug

Irakas-ir Sirija 
jungiasi

DAMASKAS. Sirija.- — Da
maske, Sirijos sostinėje, ir Bag- 

Prezidentui labai daug, pade- j dade, Irako sostinėje, šiandien 
da Valstybės departamentas ir ! buvo paskelbta žinia, kad Irakas 
Amerikos karo vadovybė. Jung
tinio JAV karo jėgų štabo virši
ninkas gen. David Jones prita
ria prezidento pasirašytai sutar
čiai ir pataria galimai greičiau 
ją ratifikuoti. Kariai neina į 
smulkmenas, bet jie pareiškia, 
kad jų specialistai sutarties pa
ragrafus atidžiai studijavo ii’ 
pataria Senato komitetui sutar
tį ratifikuoti. Kariai yra įsitiki
nę, kad sutartį reikėtų galimai 
greičiau ratifikuoti, nes tai su
mažintų karo pradžios pavojų.

PREZIDENTO KALBA 
GERAI NUTEIKĖ

Prezidento Carterio kalba gi
liai paveikė krašto gyventojus 
ir įstatymų leidėjus. Kalba pri
vertė daugelį senatorių keisti 
savo nuomonę. Pradžioje buvo 
net 57 senatoriai, pasiruošę 
klausinėti atsakingus administ
racijos pareigūnus, bet prezi
dento kalba gerokai sumažino 
abejojančių skaičių. Sutarties 
tekstas jiems atrodo priimtines
nis, negu pradžioje jiems buvo 
pasakojama.

Valstybės departamentas pa
tyrė, kad visa eilė valstybių 
pritaria paruoštai sutarčiai, nes 
ji gali nustumti atominį karą 
visiems laikams.

Sovietų valdžia bijo atominio 
karo taip, kaip jo bijo ir kitos 
valstybės. Jie žino, kad ameri
kiečiai turi geresnę apsaugą nuo 
atomo bombų.

ir-Sirija susijungia ir sudarys 
vieną valstybę. Irakas ir Sirija 
ilgus metus neturėjo net diplo
matiniu santvkiu. Tie reikalai 
pagerėjo, kai- Sirijos prezidentas 
Asad nuvyko į Bagdadą pasi
tarti apie planuojamą kovą 
prieš Egipto prezidentą Sadatą, 
pasiryžusį pasirašyti atskirą tai
kos sutartį su Izraeliu. Iš tų die
nų pokalbių išaugo šių dviejų 
valstybių sąjunga.

Ira
nu-

— Dėl netvarkos •*v 'rgtnizuof

Pravedė didelę trem
tiniu medžioklę .. -

KUALA LUMPUR,- Malami ja.
— Praeitą, ąntradięnį ..Malaizijos

• ir} to vagiliavimo T i-rais valstijoje i pakraščių .sargai, kariuomenė ir 
■ palicija,.yisame krašte, pravedėpašalpa ne^i/oantiems bus c” 

mažinta 78 milijonais daf ,+ ių.

— Jane Byrne nepaten
' kinta netvarka Chicagos par
kuose. Ji pasiryžusi reikalą ap- 
tvarkvti.

— Valstijos komisija nutarė 
ištirti, kodėl keli daktarai Ii go-1 
niams išrašo nepaprastai daug' 
pilių.

— DC‘10 lėktuvo statytojai 
tvirtina, kad ■ šis lėktuvas yra 
vienas geriausių didesniam ke
leivių būriui pervežti.

— Nustatyta, kad Europoje 
olandai labiausiai mėgsta gėles, 
nes daugiausia išleidžia gėlėms 
pirkti.

— Artistas John Wayne pali- riausybė jau įsakė pradėti pa
ko 6.8 milijono dolerių, bet nie- ruošiamuosius darbus 1980 nie
ko nepaskyrė trečiai žmonai, tų gyventojų surašymui. Niekas

nuo neturės teisės bausti už įsira- 
Įšymą į gyventoju sąrašą, bet

, , . ,. bus baudžiami tie. kurie neisi-dolens antradie-; . , .Jrasys arba sąmoningai kai kurių 
i gyventojų i šarasa neitraūks.
; Gana daug ginčų dėl 1970

-- Chicagos Transporto admi-Įmetų surašymo. Statistikos duo- 
imenvs nebuvo tikslūs. Buvo V
jaučiama, kad krašte būta dau
giau žmonių, negu buvo įrašyta. 
Dalis meksikiečių bijojo, kad 
sąrašas jiems pakenktų. Atei
nančių ■metų''3ąrtiše' Viši turės 
būti Įrašyti, rv *> , - _ ! • i

į medžioklę tremtiniams . suval- 
dyti. Suimtą apie, 1ĄO0Ū,•tremti
nių, vietnamiečių..,-

Malaizijos vyriausybė' žinojo, 
kad iš Pietų Vietnamo‘pabėgo' 
didokas skaičius Vietnamo' gy-- 
ventojų, kurie1 bėgo riup • kothti- ‘ 
riistų. Pietų Vietname'buvo di
dokas skaičius viethamiečių. at
bėgusių iš' Šiaurės. Jie komu
nistus gerai pažino ir nenorėjo 
patekti į jų rankas'. Jie ir dabar 
nenori patekti į komunistų val
doma Vietnamą.

Ruošiasi 1980 rhety 
gyventoįy s u rašytų u i 

PHILADELPHIA, Pa. ’ —. ’

su kuria buvo 
1973 metu.

divorsuotas

Kanados
ni kainavo tiktai 81 amerikie- 

Ea- i čių centą.
nu- |

Iranas nutrauks 
sutartį su SSSR

TEHERANAS, Iranas. — 
no mula Chomeini pasiūlė 
traukti susitarimus su JAV 
riausybe. Tačiau premjeras 
zargan pareiškė, kad būtų
traukti santykiai ne tik su JAV, 
bet ir su Sovietų Sąjunga. Ba- 
zargano pasiūlymas buvo pri
imtas.. Mula Chomeini, norėda
mas pagerinti savo poziciją 
islamiečių tarpe, imasi priemo
nių prieš amerikiečius.

Tuo tarpu jokio oficialaus nu
tarimo dar nėra, bet prez. Car- 
teris jau žino, ką toks praneši
mas reiškia.

— Jane Byme nedaro jokio 
pareiškimo spaudai, jei po ran
ka neturi rekorderio.

leido 
kelei

— Šveicarija pirmoji
DC-10 lėktuvams vežioti 
vius, o trečiadienį pradėjo di
deliais lėktuvais vežioti kelei
vius ir kitos aviacijos bendrovės.

— Australija turės racionuoti 
gazoliną, nes negali jo pigiau 
pirkti.

— Čikaga duos iki $10,000 
tiems, kurie suteiks tikslių ir 
teisingų žinia apie gaisrų kė
lėjus. <

nistracija rengiasi pakelti važ
mą nuo 60 centų iki 80c. šitas 
klausimas dar turės būti plačiai
aptartas.

— Maskvos Pravda pakartojo 
Brežnevo įspėjimą senatui ne
keisti dabartinės aptartos stra- j 
teiginių atomo ginklų sutarties.

— Popiežius nutarė atsiklaus
ti vyskupų nuomones apie pilių 
vartojimą, kad vėliau galėtų pa
skelbti įsakymą tikintiesiems.

— SLA seiman važiuojantieji 
atstovai privalo pasiimti man
datus, jeigu kuopa juos siunčia ' 
į seimą, pradedamą birželio 
30 dieną Clevelande.

— Jaunas berniukas vakari- — Pagyvenusi moteris New 
nėję Čikagos dalyje įlipo į elekt- Jersey turėjo keturis, širdies 
ros laidus laikantį stulpą, bet priepuolis, o kai pagimdė bęr- 
neišlipo. Elektros srovė jį už-'niuką.
mušė. ' ' ‘ priepuoliai/ '

- žinios, tai rušams pavyko su
čiupti gyvybinę Amerikos gys
lą, maitinančią laivyną ir

' ei ją.
Maskva įvairiais būdais ban

dė įkelti koją į Persijos'įlanką, 
ibet jai iki šio meto nepavyko. 
Prješ du metus Maskva labai 

. atkakliai/veržėsi T gaurės. .Je
meną." kad galėtų prieiti, ęrje 
Saudi Arabijos šaltiniu. Pir-

• isi-

3V12.“

Saudi Arabijos šaltinių, 
miausia Maskvos agentai 
stiprino Pietų Jemene. "Iš ten 
jie nužudė šiaurės-Jemeno pre
zidentą, ovėliau' į- •kra5tb;' gilu
mą-veržėsi Saudi Arabijos link, 
-bet jiems nepavyko. Buvo pa- 

- siūlyta abiem Jemenam susitar- 
ti ir sudaryti vieno Jėmenb 
valstybę-. Amerikiečiai • sukliudė 
jų planus. ,...........

Rusai, susitarę su atkakliu 
Irano mula Chomeini, nuvertė 
šachą Rėza Pahlevi, išnaikino 
šacho aukštąją kariuomenės, va
dovybę ir nutraukė Irano ry
šius su amerikiečiais. Mula. Cho- 
mėini nuvertė Irano šachą ir 
savayaliauja visame krašte.

Prezidentas Carteris pareiškė, 
kad JAV 
valstybei 
kėjimo. į

Jeigu
Omano šeichui tas. pačiąs - nuo
savybės' teises, kokias, pripažino 
šachui ar pripažįsta Šaudi Ara
bijos karaliui, tai kaip *ji3 galės 
uždrausti Omano šeichui teisę; 
pardavinėti naftą rusams? Pre
zidentas ir diplomatai turės šį 
klausimą paskubomis 
Maskvos agentų kojos įkėlimas 
j Omane sukėlė sunkių rūpesčių 
ne tik

negali leisti bet kuriai
sustabdyti paftos . te-.
Vakarus. ..
prezidentas1 pripažins1

spręsti.
Amnrib": bet ir visiems ' 
s Vakarams. Persijos

i; i

— Illinois Advokatų sąjunga 
uždraudė advokatams garsintis 
radijo ir televizijos pranešimuo
se. Jie gali naudoti tiktai laik
raščius.

— DC10 lėktuvai turi teisę 
skraidyti Europoje ir kitose vie- 

;tose. bet neturi teisės atskristi 
jį Ameriką.

tai pasibaigė

įlr:•kor šeichai pasirodė daug 
silpnesni, negu jie pasakojo--' 
amerikie iams.

Kinija turtinga.nafta
PEKINAS. — Premjeras:Hųo ? 

Kuofeng parlamente pranešė j 
visai tautai, kad Kinija praeitais « 
metais gavo apie 780 milijonų , 
statinių nevalytos naftos, tai yra % 
ketvirtadalis to kiekio, koki C 
gauna Jungtinės Valstybės.

Gub. Thompson respubli
konu grupe ląbąi šiitai, suriko 
pasiūlymą 'John Connally res
publikonų pasefios'1 
pareigoms.
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KAIRIO GIMIMO
(Tęsinys)

mo'

bau pasilikęs valdyti Lietuvą. Uetuvos užsienJų reikalų ministeris J. Urbšys pasirašo sutartj. Stovi iš kairės į dešinę: L. Natkevičius,. Mo-
I lotovas, Bizauskas, Raštikis, Potiomkinas, StaUaaa,_Vorošik>vas, Zdanovas ir.Pozdniakovaa.

yra

Savo pagrinde Lietuvos soci-i 
aJdemukratų partija rėmėsi 
veskėjais, kurie buvo išaugę 
1905 melų revoliucijos metu. Jų 
dauguma aktyviai dalyvavo Lie- 
tuv.: pelitinėje ’ ■ kloję. Prade
dant Steigiamuoju seimu, o taip 
ir vėles tuose demokratiniuos 
rinkimucs jie tarėjo didelį svo
rį. Nors seimuose jie neturėjo 
didesnio skaičiaus savo atstovų, 
bet todėl, kad į seimus pasiųs
davo politiškai išsilavini usius. 
daugumoje rimtus inteligentus, 
socialdemokratų Įtaka įstatymų 
leidinio buvo labai reikšminga. 
Socialdemokratu seimu frakci
jos aiškiai išsiskyrė savo auto
ritetu kilų frakcijų tarpe. Ne
abejotinoje jų įtakoje Lietuva 
turėjo socialinės dirban
čiųjų1 -apsaugos‘ įstatymus, ko
kius- he visos Europos valstybės 
tais laikais turėdavo, žodžiu, so- 
ėialddemokratų įnašas Į Lietu
vos 'valstybes - gyvenimą buvo 
itin -?k’ūrybihgaš.’ -ir platiesiems' 
žihbriių šlueksriiam naudingas.

Taip Egikalai klostėsi iki 192o 
metų grųod^p ,..17 dienos per- 
vępm^.r.() tada atėjo pačiam 
StėpcįnįH Kairiui, jo bendramin
čiams ir, pagaliau visiems denio-, 
kratitiųių riusileikįmų Lietuvos 
gyvetojam^ . plęgįps dienos. S. 
Kairvs .-savp. .aisiminiinuos nu
rodo, kadjipervęrsmą vykdžiu
sieji jauni k.ąrinihkaį jį suėmė 
seimo posėdžio iii et u ir nuga- 
ben^^į^ąriQ^£ęnės štabą^ AL 
Sle^^į^jJaįitiįįČerhĮ -iabine- 
to nmsiąisįi^jšeįiip lyderiai - turė
jo pre^įsėsva^iyti alsištafydi- 
nimo kjąbsiijiąj|>. Kairysita pro
ga Tfirimimmuoše: pažymį “J8e 
rodskM^aif ’v^niritėliš, pašišakęs

prieš atsistatydinimą”.
Šio perversmo vydytojų 

tyvai. kad Lietuvai neva grėsė 
komunizmo pavojus, maža ką 
gali įtikinti. Perversmą surengė 
seimo rinkimuose pralaimėju-l 
sius partijos, priešakyje su prelJ 
M. Krupavičium, tik gaila, kad 
A. Smetona buvo gudresnis po-! 
litikas ir netrukus savo sėbrus 
paliko už durų, pats vienas to- ,

įPirmoje eilėjo perversmo pa
sėkoje nukentėjo S. Kairio va
dovaujama social demokratų 
partiją. Jos veiklesnieji nariai 
buvo areštuojami, persekioja
mi, teisiami, skelbiant mirties 
bausmės sprendimus, kalinami, 
o visa organizacija buvo uždary
ta ir jos spauda buvo panaikin
ta. ... b .

Steponas Kaitys, neturėda
mas galimumų veikti politiko
je, tolimesnius metus skyrė 
mokslo darbui ir praktiniams 
reikalams. Kaunas iki to laiko 
atsilikęs civilizuotų miestų tar
pę, jo. vadovybėje gavo vanden
tiekį. S. Kairys buvo pakviestas 
į .Vytauto Didžiojo universitetą] 
irmokslino bei auklėjo taip rei
kalingus tais laikais. Lietuvai 
specialistus-inžinierius.

niems darbams vokiečių kariuo
menės pagelbmiuos daliniuose. 
Bet šiuo kartu likimas jam bu
vo gailestingas.

Kiek laiko - pasėdėjęs Kauno 
Sunkiųjų Darbų kalėjime, gal 
dėl vyresnio amžiaus, jis grįžo 
į namus. Kiti profesoriai! kurie 
kartu su juo pateko į kalėjimą, 
daug skaudžiau nukentėjo.

■Neatsižvelgdamas į gresiantį 
iš«Gešlapo pusės pavojų, S. Kai
rys giliai ^.sujaudintas dėl išti
kusios Lietuvą nelaimės, nega
lėjo pasilikti - ramiu skaudžių jų 
įvykių sfębėtpjų.^Jis. grįžta į po

litinį '-yęilfimą, šiuo kartu jan- 
! gana pavojingą darbą, kai jau 
daugybė; Lietuvos žmonių buvo 
sukimšta j kalėjimus, o taip pat 
tūkstančiai bijvū išgabenti į Vo
kietiją >prrveĮ-stinieins darbams. 
Bet kqįs lietuvių savarankumas 
hitlerininkams buvo nepaken
čiamas; Apie Lietuvos laisvės 
atstatymą negalima buvo ir 

j svajoti. Tai tokioje atmosfero- 
Tje S. Kairys sukviečia tais lai- L/X X tl -J s - . T i • •4 ".kais esančių gyvomis politinių

Prasidėjus Antrajam Pasau
liniam . karui,, .kai įsiveržėlius 
rusus . pakeitė Llitlerio gaujos, 

"S. Kairys sulaukė didžiausių 
;pavojų savo gyvenime. Pirmas 
bandymas,' tai jo, kaip visos ei-

.les kitu universiteto profesorių', . . .... ... . J-.kais- esančių gyvomis politiniu suėmimas uz pasipnesinim^ . , . .
-Gestapui, kai buvo nuskribta organ’Z3ci.iU žymesniųjų atsto- 
studentų mobilizacija į “darbo VŲ pasitarimą. Buvo padaryta 
frohtą” arba stačiai priversti- pradžia VLIkui, kuris jau su-

masi su abstinentais kunigais, 
curie,' rodydami asmeninį pa
vyzdį, nebijodami jokių grasini
mų, skelbia blaivybę, kelia žmo
nių dorovę. Jie nustumiami į gi
tus užkampius, kur mažai žmo
nių. • •

Gelbėkime Lietuvą nuo 
alkoholizmo I

Tėviškės Žiburių 23 ur. 
perspausdintas iš okup. Lietu
vos pogrindžio Aušros minima 
antrašte Tėvų pasirašjdas krei
pimasis -šauksmas. Jame klau
siama ir rašoma:

“Tai kaip čia dabar su gir
tavimu? Kaip čia vos ne su vi
suotiniu paauglių rūkymu? Ar 
čia ne savanoriška savižudybė, 
kaip tų išpaikintų vaikų idiotiš
kas šauksmas: “Noriu, ir tiek!” 

* * * „
Kur atsakingieji?! Kas priva

lo sutrukdyti — jėga atimti nuo
dus iš vaikų arba iš suaugusių, 
kurie nenori nešti atsakomybės 
už savo veiksmus?!

Kiekvienas, kuris supranta 
grėsmės baisumą, jau yra atsa
kingas ir nusikalsta, manyda
mas, kad užtenka skėsčioti ran
komis, pasitenkinant pasipikti
nimo kalbomis, o gyventi 7— 
kaip išeina, Neužtenka dejuoti, 
perskaičius Jūsų arba J. Jure
vičiaus straipsnį “Kas slepiasi 
butelio dugne?” (“Švyturys”, 

;1979 m. nr. 1), sužinojus, kad 
žūstame, kad išsigimstame. Jei
gu jau dabar, kaip tvirtina neu- 
ropatologai, tik kas antras vai
kas randamas visiškai sveikas, 
— padėtis aliarmuojanti! Reikia 
nuolatos . siųsįi- pavojaus signar 
lūs visam pasauliui girdint, kac 

: ir šoktume

*
Carinė Rusija buvo padariusi 

mirtięs nuosprendį Lietuvai, 
Nevalia buvo jokiuose raportuo-. 
se vyriausybei paminėti nei Lie
tuvos, nei lietuvių ,vardo. Vi7 
siems žinoma; Lietuva privalė
jo būti nutautinta per girtuok- 
ystę ir sūprovoslavinimą. .

Pagrindiniai švietėjai tuo me
tu buvo tautiškai susipratę dva
siškiai, ir jie didvyriškai Vedė 
sunkų pasipriešinimą, kuriame 
ryškia, šviesia žvaigžde iškilo 
tvirta vyskupo M. Valančiaus 
asmenybė, tebesviečianti ir 
mums mūsų klastingiausius 
priespaudos naktyje. Slinko 
sunkūs dešimtmečiai? Dr. Ba
sanavičius — tautos patriarchas 
— pažadino kovai 1 ir ihtelįgen- 
tus. Mirčiai pasmerktaf taūta-bu-4 
vo išgelbėta. ‘

Dabar sovietinė ’ Rusiją. {Iną 
carų mirties nuosprendį

vaidino svarbų vaidmenį lietu- pasakoja, kaip jis eidamas of i 
vių politiniame gyvenime ir, rei
kia tikėtis, nenustos savo reikš
mės ateityje, kol Lietuva vėl 
bus laisva. Reikia atsiminti, kad 
S. Kairys prityręs ir užgrūdin
tas konspiratorius mokėjo būti 
atsargus ir VLIKas veržliai reiš
kėsi jo vadovybėje, nes jis buvo 
išrinktas jo pirmininku ir juo 
pasiliko iki to laiko, kol VLIKas 
rezidavo Lietuvoje. Tada nebu
vo abejonių ir VLIKo pirminin
ko vietos niekas nebandė pa
veržti.' žinoma, kitaip klojosi 
vėliau, kai VLIKo pirmininku 
būti jau nebuvo pavojaus.

Deja, tais ' aikais riiūsų šalį 
sukrelusiojė katastrofoje, tam 
tikras sluoksnis demoralizavosi, 
pasidarė politine prasme neišti
kimas, tad, nenuostabu, kad po 
tam tikro laiko hitlerininkų 
Gestapas suodė apie VLIKą. Rei 
kia žinoti, kad hitlerininkai po
litinius lietuvių veikėjus, -ypa
tingai centrines figūras, kaip 
VLIKo nariai laikė savo virti
niais priešais. Tad patekti į Ges
tapo nagus jau buvo nepapras
tai pavojinga. S. Kairiui- teko 
slapstytis, nes vokiečiai jau bu
vo išaiškinę asmenis, kurie su
darė VLIKą. Vieni VLIKo na
riai buvo suareštuoti, kiti spė
jo pasislėpti,,-^Nesuradę S. Kai
rio, hitlerininkai suėmė įkaitu 
jo žmoną Oną Kairienę-Leonai- 
tę, advokato ir politinio veikėjo 
Beiro Leono dukterį.

S. Kairys vis dar 'buvo Kaune, 
o tai buvo labai pavojinga, nes 
kiekvieną minutę galėjo jo slėp
tuvę užtikti. Artimieji nuspren
dė Kairį nugabenti Į Šiaulius, 
kur buvo mažesnis pavojus. Dr.
B. Matulionis, jau Amerikoje metrų, 
paskelbtuose atsiminimuose nu- (Bus daugiau)

ix«>očod6ooooo^o6oooo^ooooooooooooo5oo<ž>oood^oo^

ciales sanitarinės žinybos virši
ninko pareigas, su formaliu vo
kiečių įstaigų- leidimu S. Kairį 
tarnybiniu automobilių nugabe
no į Šiaulius. Socialdemokratų 
veikėja B. Pojedaitė, -kuri vėliau 
žuvo jau, komunistiniame Kau
no kalėjiriie, dr. B. Matulioniui 
pranešė, kad jis gali paimti S. 
Kairį į savo automobilį netoli 
Raudondvario, kur jis jo Jauk-! 
siąs pasislėjęs rugiuose . . .

“Ir tikrai sutartą .dieną, tu
rėdamas- vokiečių Generalkomi- 
safo pavedimą vykti į Šiaulius, 
netoli Raudondvario sustojau 
ties rugių lauku ir netrukus 
pąmačiau. iš rugių išeinantį S. 
Kairį,;

I
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Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That way, you’re making a real investment ia 
your future. And in America's, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal

5Oy Pitcher loved her husbana.
' So much so, that when he went into barde 

curing the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

failed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

nock in her country. So she picked up 
where her husband left oft And when 
the smoke cleared, America had a
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Today, when its time to taka 
4todc in their country, Americans 
buy U.S Savings Bonds.

Hyynenca

Boftdt cm be cashed *t bank. IntesT

rašo dr. Ė. Matulionis, j patys/ išsįgąstume
Tad tokių išimtinų priemonių, gelbėtis yįsom, Išgalėm, prisįim- 
teko imtis, gelbstint VLlKo pir- darni pilną, atsakomybę.
mminko gybybę. . ‘ i T1-,. , .... , ;r,. , - ' • Bute atsakingam - reiškia dais Šiaulių, kur Jis buvo nuga-J .... , J . , . ...., - . .i,r ... siryti viską, -kad-pastotum keliabentas j pamiskejo esančio ma
žo ūkininko sodybą ’ir ten kurį 
laiką Kgyvėnd, ;S. Kairys, VLIKo 
konspiracijai vadovavusių as
menų buvo nugabentas į Lietu
vos pajūrį, o iš ten motprihiu 
laivu pasileido į Švediją. Tačiau 
kelionė buvo nesėkminga.' Jis 
pats taip jumoristiškai aprašų 
savo kelionę laiške J. Vilčins
kui, kurs buvo artimas S. Kai
riui dar Kauno savivaldybės
.darbe.

.‘.‘Pergyvenau tikrai mažą 
odisėją. Kai. įvykių-- -buvaurpri-; 
verstas vesti kurmio gyvenimą, 
nutariau bendru sutarimu per
sikelti per jūrą, bavp kreiserio 
neturėdamas, isplauMau. jūron 
motoriniu 8 metini ilgio ’laide
liu. Dvyliką valandų plaukėme 
pilnu garu ir jau buvome nuo 
tėvynės krantų apie 120 kilo-

žiauriau — laisvės,’ išvadavimo 1 ' ■ *' -*' *»>- ’ ♦, -» *-rt. ‘
vtirdu, ci'nfškiaušiai tyčiodjaBa&- 
si iš žmogaus. Per keturis 'de
šimtmečius melu, teroru- ir, grą- 
sinįmąią .išplėšę., tikėjimą,., nu- 
žmogiųę, i, nugirdę žymią .dalį 
tautięčių, pasiekė daugiau, negu, 
anuomet caraįper porą.šimlme- 
■cių1- u Nr • v

t z Į | ♦ I tDaugejįu .atvejį aš esu kalbė
jęs7 su' mūšų tūristdiš,, .Daugu
moje jię kartu'.gėriu.'ir. kartu 
vėrkia, tol 1 višaštaj’■, payąr^staį 
;bėt‘ ^į^ę. i savo' 'kraštus1 viešai 
apie tąil-4iriia!ba'.‘ (ji Bentiradar- 
įbihutpjai i? ‘tiftiniiikai ’naiudoj a- 
' si' ■įū’ivilę^ijpihis , ir.' pildo savo 
jvrišininkų padarytą žodinę., sų- 
ita;ilj: 'už' teikiamas .'pririi^jas 
: duoti kpie Šbri Sąj ųhga' & ge- 
faš jitdno giliu jsiėkim- 
m u jie1 y ra tik Savanaudžiai.;

Įšgelbėsj save.ir.daug^už. - •. . ' /. J
N.eikianUdaug:J^i§ 

būtiT■gaIiina“padaryTti?* J j
K. Fetrokaitis^

r

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

Darius-Girėnas ir Don Varnas postai įneša vėliavas.
Didžiulę Lietuvos vėliavą įneša skautai.
Įvažiuoja papuoštas vežimas “Lithuania’’ su Ąžuolo Stel-. 
moko orkestru.
Įžygiuoja aštuonios tautiškų šokėjų grupės. Vadovauja ’ 
Faustas Stroiia ir Nijolė Pupienė.
Solistas Algirdas Brazis dainuoja lietuvišką dainą.
Solistė Nelė Paulauskaitė dainuoja antrą lietuvišką dainą, 
šokėjai šoks “Malūną” ir “Vėdarą”. .
Nelė Paulauskaitė giedos Lietuvos himną, visiems pritariant.
Algirdas Brazis giedos Amerikos himną.
Pakviestas lietuvis, garbės svečias, išmeta pirmą beisbolę.
Su radijo pranešėju bus Kazė Brazdžionytė.

Autobusai išvažiuoja nuo Dariaus-Girėno salės 11 valandą. Dėl 
rezei vacijų saukite LA 3-8484. Kelionė $2. Bilietus įsigykite iš 

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

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

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

. šitai grėsmei; ...• > ■. • .t.
■ Kas mano; kad pagal Užima

mą ženią^savo -padėtį’^visuome
nėje'nieko, negali/^- labai klys4- 
ta! Kiekvienas, kad ūi- -įfapras- 
čia-usias, neįtakingiabišiaš- žmo
gus'gali labai daug. 'Svarbiausia:' 
suprasti- kad esi-atsakingas, ma
tydamas tautą varomą1 į ’kapą/ 

i Nieko daugiau nedarydainaš,' 
jeigu visiškai atsisakysi svaigi
namųjų, gėrimų;- padarysi ’labai 
daug

_sąįę ..silpnesnių^-Įnik ui „bėganti- 
tik'raTtaT'patifsTT

Kai daugelis pasidarys absti
nentais, kai visi kunigai, atgar 
•l^lanŲniž sąy.o iię pirmtakų ne? 
gątyęų^pav^dį, priėmę Iblaivy* 
bės įžadus, Įėrršfąį kovos pries 
girtavimą, bejėgi^. bftk; slaptieji 
agentai pastoti kelią šitam ju
dėjimui.

Kad nerašytais nurodymais. 
riš MdskvošVftrukdoma ’platinti 
blaivybę, aišku visiems kas tik 
yra pabandęs;tai daryti. Pavyz
džiui, finansų ministerijoje dir
bęs Statkevičius bandė suorga
nizuoti blaivybės judėjimą. Jis 
buvo uždarytas j psichiatrinę li
goninę. Visai neseniai Vilniuje 
buvo įstcigta koinTsija prie mi- 
nisterių tarybos alkoholinių, gė
rimų apribojimui, ši. komisija 
dar nespėjo dorai pradėti dai-- 
bo. kai atstovę iš Maskvos buvo 
su griausmu išsklaidyta. ’

Daugeliui žinoma, kaip clgia- 
- ---- ------ ■; -------i—.
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SOME CHICAGO MOTOR CLUB ~TlPS ON

WRESSMW DR/VWG-

Foryour 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 expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a ’ - - - - - -
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. Ttafs common sense. That's Anacin

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 

• tablet. Gives you safety you
i 

want Read and follow label 
directions.

2 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ill Thursday/June’

IF YOU DRIVE at the 
SPEED STAY IN
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LIŪDNOS IŠVAKARĖS IT’S AMAZING! ROCKFORD, ILL
Spalių 8 d. praneša savo at

stovui S. Rusijoje sekančiai; 
Protokole paminėta ir prie jo 
pridėtame žemėlapyje pažymėta 
Lietuves teritorija nebus rau
donosios armijos okupuota tuo 
atveju, kai ji įžygiuos Į Lielu-

Bet kai rusai okupavo Lietu- 
tai užėmė ir tą teritorinę

i
© Biržebo 10 d. ir vėl mūsų bolinę dovanėlę ir tarė keletą 

ko’oniją aplankė mirties ar.ge-, žodžių: “Daug jūs mums padė
klas; išskyrė iš mūsų tarpo veik- jote minint Vasario 16 ir kite
lių kolonijos narį Joną Staškaus-1mis progomis. Kaip šauniai jūs 
ką. Palaidotas birželio 13 dieną žygiavote Rockfordo gatvėmis 
Kalvarijos kapinėse. Lietuvoje minint Amerikos 200 metų su
gyveno Kybartuose, dirbo gele-Į kaktį'" 
žinkeTų tarnyboje. Mirė sulau- j Šaulių vadovė padėkojo 
kęs 75 metų amžiaus. Paliko i dovaną ir apgailestavo, kad 

Į žmona Zuzaną, du sūnus, dūk- l'gos n 
terį ir kitus gimines.

® Birželio 10 d. Įvyko Lietu-Į 
viu Bendruomenės metinis susi- w f
rinkimas, kuriame buvo svars
tyta einamieji reikalai.

e Pirmąją išvyką į gamtą 
suruošė Rockfordo šauliai šio 
mėnesio 17 dieną. Įvyko Joni
niu laužas. Dalyvavo V.D.R. 
Chicagos šauliai ir kiti svečiai. Į 
Programą pravedė dr. V. Pliop- 
Ivs. Laužui uždegti pakvietė ( 
šaul'u vadovę p. Cecevičienę iri 

'aktorių Petrauska. Laužui de- i -
gant sneasis vaidila pranašavo:

So-TIN'!
20 OF <HFM Will 1USY 
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Spalių 3 d. Schulenburgas 
siunčia Vpkietijos užsienių rei
kalu ministerijai labai skubią 
ir griežtai slaptą telegramą. Pri- 
rųeną, jog Sovietų vyriausybė 
šiandien pasakysianti atvyk- 
stanėiam Lietuvos užsienių rei
kalų ministeriui, kad draugiško vą. Paliekama Vokietijai nusta- 
tarpusavio santykių sprendimo| lyti datą, kada ji Įvykdys susi- 
rėmuoše Sovietų vyriausybė ke* tarimą dėl ankščiau paminėtos 
(ina Lietuvai perleisti Vilnių iri Lietuvos teritorijos perleidimo 
jo apylinkes. Kartu Sovietų vy- Vokietijai, 
riausybė nuįrodysianti Lietuvai,
kad ji turi perleisti Vokietijai vą, 
savo teritorijos dalį. Tuo reika- juostą. Nes svetimų žemių go- 

dulystė nustelbė ir draugišką su-’ 
si tarimą. Bet Vokietija nenusi
leido ir 1941 m. sausio 10 S. P»u- 
sija sutiko už Suvalkijos juostą 
sumokėti Vokietijai 7.500.000 
aukso dolerių, arba 31.500.000 
reichmarkiu.

Kai komunistai užėmė Vilnių, 
tai praliejo versti Lietuvą, per
tvarkyti su jais turimus santy
kius. Reikalavo sudarvti savi- I 
tarpinės pagalbos sutartis. Tuo 
reikalu Lietuvos vyriausybė nu
tarė spalių mėn. pradžioj pasi- 
ųssli Į Maskvą Užsienių reikalų 
min. J. Urbšį. Kai tik ministeris š’n8us motyvus.
nuvyko į Maskvą, tai Stalinas nenusileido ir kartojo apgauliu- pyrimo ir nenusileidžia. Tuomet

lu Molotovas klausia, kokiu for
maliu būdu mes tatai manytu
me atlikti. Atstovas jam atsa
kęs, kad ši sugestija man nėra 
priimtiną. Man atrodo, kad bū
tų logiškiau, jei Sovietų vyriau
sybę duotu Vilnių mainais už 
BĮUms perleidžiamą Lietuvos 
žemės juostą ir vėliau tą juos
tą, perduotų mums. Bet Moloto
vas, atrodo, nevisiškai sutinka 
su mano pasiūlymu.

Molotovo pasiūlymas man at
bodo žalingas, nes pasaulio aky
se mus padarytų Lietuvos teri
torijos plėšikais, o Sovietų vy
riausybė figūruotų kaip dova
notoja.

Spalių 4 d. Ribbentropas atsa
ko, kad nelaiko tinkamu Molo
tovo siūlomo metodo dėl Lietu
vos teritorijos juostos perleidi
mo. Malonėkit paprašyti Molo
tovą šiuo metu neaptarti su lie
tuviais šios teritorijos perleidi
mo, bet prašykite, kad Sovietų 

- vyriausybė prisiimtų prievolę 
Vokietijos atžvilgiu palikti tos 
teritorijos' juostą neokupuotą 
Soy.iętą kariuomenės Įvedimo Į 
Lietuvą . atveju, kuris gali būti 
numatomas, "ir palikti Vokieti
jai nustatyti datą, kada tos te
ritorijos perleidimas turėjų bū
ti formaliai atliktas. Susitari
mas tuo reikalu turi būti raštu 
užrašytas ir slaptai pasikeistas.

už 
dėl 

egalėjo atvykti jų vado- 
jvas. Laužo iškilmes baigėme 
i Lietuvos himnu. Rockfordo bū- 
' rio vadas padėkojo visiems da- 
' lyvavusiems. Išleidome svečius 
linkėdami geros kelionės.

• Birželio 24 d. vėl turėsime 
išvyką į gamtą. Tai Lietuvių 
Klubo pusryčiai savo nariams. 
Kvečiami dalyvauti ir svečiai.

i Vietinis
'HCIEMT
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riausybės pasiūlymas vėl vyks- Spalių D d. naktį Maskvoje vėl 
ta i Maskvą. Posėdyje vėl tęsia-!prasidėjo posėdis. Lietuvi si Į.o 
mos kalbos apie rusų Įgulas ir dinėja kodėl mums ne priimti
ni ūsų ministeris pareiškė prie-!nos svetimos karuicmenės įgu-

Bet Stalinas j los. Bet rusai laikosi savo užsis-

jam pasiūlė pasirašyti Savitar- £us Pasiūlymus, kad Įgulos tik 
pinės pagalbos, Vilniaus perlei
dimo Lietuvai ir Vakariniu Lie
tuvos sienų sutvarkymo sutar
tis. Kartu priminė, kad dėl Lie
tuvos dalies perleidimo' Vokie-' 
tijai jau yra su vokiečiais susi
tarta. O savitarpinės pagalbos 
sutarčiai vykdyti, į Lietuvą bus 
pasiųsta rusų kariuomenė. Mū
sų ministeris tokių sutarčių ne
sutiko pasirašyti ir grįžo j Kau
ną gauti naujų nurodymų.

Prezidentūroje sukviečiams pagalbą pasiųsti min. pirm, pa
skubus posėdis, kuriame nutarę vaduotoją K. Bizauską ir kariuo- 
ta pasirašyti Savitarpinės pa- menės vadą gen. S. Raštiki. 
gailios,sutartį, bet neįsileisti ru- Jiems buvo duotas Įgaliojimas 
su Įgulų. Jų vietoje pasiūlyta tik priešintis rusų Įgulų Įvedimui, 
Įsileisti Į mūsų kariuomenę ru- net iki atsisakymo nuo Vilniaus 
sų stebėtojus. .Ministeris su vy- krašto.

jai už sugrąžinimą Vilniaus ir 
suteiktą Lietuvai- apsaugą. Jose 
daugiausia reiškėsi komunisti
nės atstovybės auklėtinis J. Pa
leckis ir jo vadovaujamas kup- 

l’rbšys pareiškė, kad mes neno- ranosių vaikėzių būrys.
rime rusų Įgulų- ir atsisakome1 Pasirašius Vilniaus atidavi- 
Vilniaus krašte. Tada Stalinas nio sutartį, atsiliepė ir Lenkijos 
Įspėjančiai pareiškė, imsit ar.konsulas Ženevoje. Jis kėlė pre- 
neimsil Vilnių, bet rusų Įgulos i'tenzijas, kad S. Rusija atidavė 
Lietuva vistiek bus Įvestos Ru-' Lietuvai svetima teritorija. Kon- - ‘ j *■
sai pradžioj reikalavo Įsileisti; šulo notos nuorašus Tautų Są* 
75.000 kariuomenės. Pagaliu po jungos gen. sekretorius išsiun- 
ilgų ir kietų derybų pavyko ši tinėjo visiems nariams. Lietu- 
skaičių sumažinti iki 20.000. vos atstovas j konsulo notą da-

iki karo pabaigos. Rusai nesikiš 
-Į Lietuvos politinius bei ūkinius 
reikalus ir nekeis valstybinės 
santvarkos. ,

Sekančios nakties posėdyje 
Stalinas pažadėjo sumažinti įgu
lų skaičių, gražinti Vilnių ir 
spaudė ministers greitai pasira
šyti sutartis. Bet jis nesutiko ir 
telefonu informavo savo vyriau- Spaulių 10 d. buvo pasirašytai 
sybę. Lietuvėje vėl sukviečia- nelaiminga sutartis, rusai atida-j 

imas skubus posėdis ir Urbšiui i Į vė Vilnių ir į Lietuvą Įvedė sa-j

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO ■ SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

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

padėkoti Rusi-’. Ši laužo liepsna tesujungia

vos atstovas Į konsulo notą da
vė atsakymą, kuris buvo spau- 

•dos labai rimtai priimtas. Štai 
i laikraščio “Tribune de Lausan- 

. . ne” atsiliepimas, kurį pacitavovo įgulas, las neigiamai pavei-L ,• . T • ... , • žurnalistas J. Cicėnas:ke visuomenes nuotaikas ir slo-J 
pino Vilniaus atgavimo džiaug
smą. šią sutartį S. Rusija rati
fikavo spalių 12 d.. Lietuva-spa- 
lių 14 d. Ratifikacijos dokumen
tais pasikeista spalių 16 d. Su
tartis galutinai Įsigaliojo spalių 
17 d. ir tuo remiantis prasidėjo 
Vilniaus miesto ir jo srities 

j įjungimas į Lietuvos valstybės 
teritorijos sudėtį.

1938 m. Lietuva minėjo savo; 
nepriklausomybės paskelbimo- 
20 metų sukaktį. Ta proga 1939 
m. pradžioj buvo išleista jubilie-

Ijinė pašto ženklų laida. Pieši
niuose Lietuvos Taryba, dr. J. 
Basanavičius skaito nepriklau
somybės aktą ir anuometinis 
prezidentas A. Smetona. Spaus
dinti giliaspaude spauda Angli
joje. Kai atgavolne Vilnių, tai 
dalis šių ženklų buvo perspaus
dinti Gėdinimo stulpais ir Įra
šu “Vilnius 1939-X-10’.. Remian
tis lietuviškais katalogais, Į apy
vartą buvę .išleista apie 1.200.- 
000 perspausdintų ženklų. O 
tiesioginė Vilniaus atgavimui 
paminėti pašto ženklų laida bu
vo išleista 1940 m. gegužės 6 d. 
Piešiniuose Vilniaus miesto 
vaizdas, DLK Gediminas ir Tra
kų pilis. Spausdino “Spindulio” 
spaustuvė Kaune. 

* * *
Atgavus Vilnių tuoj pradėjo 

( džiūgauti Lietuvos komunistai.
Jie ragino ruošti triukšmingas

. Lietuvos notoje išdėstyti 
faktai atitinka tikrenybę. Mas
kvos sutartimi Lietuvai neper- 
leista jokia teritorija. Lietuva 
visada turėjo suverenumą Vil
niuje. Lenkija, kovodama dėl 
savo teisiu atstatymo, geriau pa
darytų, jei nekeltu kritikos ne
išlaikančiu teisiniu reikalavimu, 
nes ji Vilnių paėmė kariniu 
smurtu”. ("‘Vilnius tarp aud- 

j
Praei/ies Aidas

8 Maža maža kamarėlė aukš
tai pakabinta, diktai užrakintą? 
(Riešutas ant lazdyno)

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.
Limit use of diswasher 
to once a day, afterjhe 
•venlng meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Doot be a Bom Lo*erf

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku.

- -Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

ENERGY 
WISE

mus su pavergtais broliais Lie
tuvoje, esančiais pogrindyje, 
kalėjimuose, beprotnamiuose ir'sudaro Amerikon atvykę mek- 
Sibiro vergijoje. Didysis Pra
amžiau, šio laužo šviesa apšviesk 
protą skaldytojų, bendradar- 
biautojų, tiltų statytojų, kad jie 
suprastų, jog bendradarbiavi
mas su okupantu yra pražūtis 
mūsų tautai. Garbė rockfordie- 
čiams, kurie suruošia Joninių 
laužo prisiminimus. Tikėkite 
manimi, senu vaidila, kad su
grius tironija ir bus laisva Lie
tuva.

Kaip vieningumo simbolį, vi
si sujungėme rankas ir pager
bėme žuvusius už laisvę minu
tės susikaupimu.

Chicagos šauliams ALTos pir
mininkas S. Surantas Įteikė sim-

amerikiečiy skaičius
CHICAGO, Ill. — Statistika 

rodo, kad paskutiniais penke- 
riais metais žymiai padidėjo 
lotvnoamerikiečiu skaičius viso
se JAV-se. Didžiausią jų skaičių

sikiečiai. Pačioje Meksikoje ge
riau apmokamų darbų nėra tiek 
daug. Amato nemokantis jau
nuolis negali gauti geriau ap
mokamo darbo. Čia atvažiuoja 
argentiniečiai, brazilai, peruvie- 
čiai, urugvajiečiai, žmonės iš 
Haiti, Kolumbijos ir kitų vietų. 
Be to, meksikietės vaisingos. 
Paprastai jauni meksiekiečiai 
augina dideles šeimas.

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.......... $10.00

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

Minkšti viršeliai $10.00

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

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

$10.00

NAUJUMU CHICAGO t, ILL, Thursday, June 21, 187H
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Dolerį keikia, bet gaudo

tis. Jeigu aukščiausiai iškilęs komunistas bandytų Či
kagoje paspekuliuoti rubliais, tai tik bėdon patektų. 

(Nieko už rublius jis nagalėtų nupirkti, o jeigu žinia pa- 
’ siektų sovietinius muitininkus, tai spekuliantui ' būtų 
riestai. Pasiaiškinimo jam neužtektų, bet būtų nubaus
tas, o kartais net į kalėjimą pasodintas. Amerikoje ne
rasi tokios vietos, kur galėtum parduoti ar nusipirkti 
rublių. Neapdairiems ambasados pareigūnams padeda 
specialiai tam reiklui skirti preigūnai. Iš jo priima rub
lius ,o vėliau, nusipirkęs sostinės teritorijoje, tai jam 
rubius atiduoda, bet dolerinėje rublis negalioja, nes jo 
vertė yra nulis.

Amerikoje nerasi tokios vietos, kur galėtum ką nu
sipirkti už rublius. Tuo tarpu Sovietų Sąjungoje yra ke
lios pačios valdžios įstaigtos tokios krautuvės, kur gali 
prekes pirkti tik už dolerius.

Sovietų Sąjungos aukščiausioji vadovybė, kuriai 
vadovauja Leonidas Brežnevas, yra paskelbusi “kapita
listinę” Ameriką pačiu didžiausiu sovietų ir “laisvų dar
bininkų” neribotu priešu. Kapitalistinis Amerikos 
simbolis — doleris yra yra didžiausias sovietų priešas. 
Kai mula pradėjo niekinti Ameriką, ir kvietė tikinčiuo
sius pasisakyti prieš Amerikos įtaką Irane, buvo aišku, 
kad mula Chomeini yra sovietų propagandos sferoje. 
Tolimesni veiksmai parodė, kad jis yrn Maskvos agen
tas. Maskvos agentai kovoja prieš Ameriką Afganista
ne, Pakistane, Indijoje ir kitur. x

Prieš Ameriką veda kovą, bet Amerikos dolerį gau
do visomis priemonėmis. Stengiasi patraukti Ameri
kos turistus, kad nuvežtų jiems dolerįų. Lietuviams lei
džia nuvažiuoti į Vilnių, kad galėtų išlupti iš Amerikos 
lietuvių daugiau dolerių. Amerikos lietuvius būtinai 
veža į Maskvą, kad galėtų iš jų paimti mokestį už be
reikalingą 400 oro mylių kelią. Lėktuvai galėtų nusilei
sti Vilniaus aerodrome, bet rusai liepia keleivius vežti į 
Maskvą, pralaikyti juos 24 valandas rusų sostinėje, ap
mokėti viešbutį, o vėliau vežti atgal j Vilnių. Tai berei
kalingas lupikavimas ir 2 dienų sugaišinimas.
. Vilniuje įsteigė specialų teisininkų skyrių, pri
klausantį Maskvos draugijai, kad galėtų pagrobti dalį 
palikimo. Minėtai įstaigai svarbu pagrobti paliktus do-: 
lerius, o Lietuvoje paliktiems giminėms atiduotų bever
čius rublis. Rusai yra sugalvoję daugybę būdų dolerius 
gaudyti, kad tik galėtų nuskriausti Amerikos lietuvius 
arba jų gimines.

Vilniaus dolerinė sudaryta amerikiečių doleriams 
“ame-

t
ife^

U: .:i

; Prieš porą dienų rašėme apie šį kartą sugrįšusių 
turistų įspūdžius rusų pavergtoje Lietuvoje. Visi su- 

a grįžusieji, kiek mums teko išsikalbėti, tvirtina, kad 
okupantas šiais metais stengiasi dar labiau sutrumpin
ti namo parvažiavusio lietuvio laiką ir dar -labiau iš
naudoti pavražiavusį lietuvį.

. Parvažiavusiųjų laikas sutrumpinamas dar viena 
trumpa diena. Kiekvienas parvažiavęs turi užeiti į do
lerinę krautuvę. Nori ar nenori, esi komunistas ar ne
si komunistas, tau patinka kapitalistinis pasaulis, ar 
tau nepatinka, bet į kapitalistinę dolerinę krautuvę pri- 

' valo savo "gimines nuvesti. Jis žino, kad dolerinėje gali- 
ma: gauti tokių prėkių, kurių paprastos' Vilniaus 
krautuvėse negali gauti. Svarbiausia, ten gali viską nu
pirkti .pigiau. Okupuotoje Lietuvoje dolęris žymiai pi
gesnis. Oficialiose pinigų keitimo vietose nemoka dau
giau .62 centų, bet kai įžengi į dolerinę, tai doleris tam
pa žymiai brangesnis. Jeigu pirksi dėžę geros degtinės, 
tai gausi ją žymiai pigiau. Pirkdamas-grynais doleriais, 

” gausi beveik per pusę pigiau, negu miesto degtinės par-’
dumtuvėse: -į- ' z- ‘ j vilioti. Vilniun atvažiavę giminaičiai laukia, kad

' Be to, ten gali nusipirkti ir pasiimti prekę tą pačią i rikonas”, pabuvęs su jais porą dienų, vestų juos į dole- 
dieną. Jeigu''vietos'gyventojai nori ■ automobilį nusipirk-kinę krautuvę ir užsakytų ne labiausiai reikalingas 
ti, tai turi užsakyti, - didelę pinigų dalį įmokėti, o vėliau prekes, bet brangiausiai parduodamas brangenybes, 
mažiausiai du metus laukti, kol pagaminta prekė atsi- Sovietų valdžios pareigūnai, gaudami • dideles algas, 
randa. Du metai nėra toks ilgas laikas. Į du metus gau- perka gerą degtinę, Gruzijos vyną ir armėnų austus ki
na tie, kurie gali prieiti prie labai aukštų pareigūnų. > limus. Lietuviai nuperka kilimų už šimtą dolerių, o par- 
Dažniausiai pirmenybės reikalą sprendžia pats Lietu- į duoda jį kartais už 3, 4 ar 5 šimtus rublių. Svarbu, kad 

vos “aukščiausios tarybos” pirmininkas. Jis dažnai tu-riš amerikiečių būtų išviliotas doleris.
ri teisę eilę pakeisti. Jis gali ją gerokai sutrumpinti. Tie 
valstybės valdininkai, kurių įtaka nepasiekia “aukš-
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rė “Tėv« n)asų, kuris esi dan
guje**, ta kalba jie nusišypsojo 
grįžusiam iš tarnybos tėvui, ant 
jo suvargusį veidą palenkusiam.

I>abai ir labai klysta, vadiną 
irmąja ir tikrąja vaiko kalba 
tą kalbą, kuri yra valstybinė 
krašto kalba, krašto, kuriame

' lietuviukas pirmąsyk atmerkė 
savo lietuviškas akutes.,

Taip, ta kalba yj'a, valstybinė 
kalba, bet ji nėra (ar ne turi 

: tapti) šeimoje vartojama kal- 
; ba. šeimoj o vartojama kalba 
■ turi likti vaiko gimtoji kalba.
]Tada ir tolimesnis lietuviškojo 
atžalyno kilimas bus 1 tikresnis 
ir lietuviškesnis.- '

Vargas mums, lietuviams, kad 
mes niekaip nepajėgiame atsi
kratyti tų svetimųjų įtakų.-- Tie
sa, anktesniais laikais tos įtakos 
atėjo , iš rytų, suvirškindamos 
didesnę dalį inteligentijos, ir tik 
kaimas (taip mano iv -Vaisi u- 
nienė) išliko sveikas, nes į jį 
slavizmas dar nebuvo' ^Iškver- 
bęs. Dabar gi inus supa,gyvena
mo j o krašto įtakos. Mės tai daž
nai vadiname katilu, be pasigai
lėjimo viską- su virina Ačiū.. Ta
čiau tas katilas lėngvokai nuga- 

jlimas, jeigu tik to siekiama ir 
būtinai norima? čia dvilypumas 
negalimas: arba taip, arba taip. 
Arba išsilaikyti, arba, - leidžiant

JONAS VAIČIŪNAS'

MALONU IŠGIRSTI TEISYBĖS ŽODĮ
. • " lengvai; pro pirštus, kądį ir daž-

Tė- gė santykius su rusais ir lenkais nokai susikaupiant, — pasiduo- 
1979 metų greitai inteligentija surusėjo ir ti. Negali būti spragų, kaip ir 

birželio 14-osios laidoje, skel- sulenkėjo . . . Kiekvieną dieną Katalikų bažnyčios moksle. Ir 
,,---- v.-...- . x --’siipinėjame tautiškume. Jei to-j Bažnyčios, ų -tautybės tieses ir

kiąis sparčiais žingsniais ženg-| normos privalo būti priimamos 
sime toliau, ilgai neatsilaikysi- yisos, bet ne'dalis, būtent,'įa da- 

Kas bus dar po 30 metų? i^ kuri mums patinka.ir leng- 
- Tada jau tikrų lietuvių yisaijna;’ v^sųė^ o- kuri-niums nepatiu- 

[žai tepaliks. Bus tik lietuvių kil- ką, atmetama. ----- ’""‘-į
į mes žmonių. Lietuvių kalba pa

Aleksandra Vaisiūnienė 
viškės žiburiuose”, ir

bia rašinį, pavadintą “Lietuviai- 
mažiausiai atsparūs”. < Tenka 
džiaugtis, ■, kad dar vis atsiran
da drąsesnių žmonių, neven
giančių viešai tarti tiesos žo
dį, nežiūrint ar tai kam patiks, 
o gal ir ne. .; <\ . 1

Savo rašinyje Vaisiūnienė pą-|siliks kaip istorinė-vertybė ling-ij^ gąyęą keletą laiškų at-
htHino eUivWi«nsi»e mūsosios į vistų prograriiose . . ?’ . d '!

kad tarp’ Puikiai Vaisiūnienė taria: bus m 
' 'tik lietuvių kilmės žmonių. 

Aišku, jie jau lietuviai nebus,, 
dar gal vienas ar kitas ir užsi
rašys lietuviu, dar senojo sen
timento ar jaučiamo vidaus bal

tu rime pripažinti, kad tai yra?šo įtaigojamas: O jei kas šian- 
tiesaA. (dien tikruosius lietuvius vadina

me

ir

Rusai varo biauriausią agitaciją prieš “kapitalisti
nę” Ameriką. Jie iš parvažiavusių lietuvių vilioja do-

yėsn^ £Mkuri«mums nepatiii-

Dar anksčiau Ju.ų ^eilučių rašė- 

šilfepiančiiį į.; rašejo .skelbtas 
lięt iriintis sį>audpje.; Dpniafisiai tie 

atsiliepimai būdavo-neigiami, ta 
prasme, kad. girdi,^(kartoj u iš
trauką iš laiško ■ (#’ V.) ... po-, 
nas • (velnioniškai niand’ągiki, ne 
taip, iaip dabar kai kurie vadi* 
ųa J. V.) Vaičiūnai, Jūs neturite 

■ . . . j vai?Sy.’ ir Pęsųprantąįę, kaip
“Daug kur .pabrėžiame, kad ne lietuviais, bet tik lietuvių kiE sunku įgyvendinti ItaT, ką Jūs 

mes, lietukai, esame pranašes- mes žmonėmis, patys sau neriajskeii)iate. Iš teisybės,‘’'■Jūsų' dau- 
ni už kitas tautas, bet kuo? Kad virvę ant kaklo, sumenkindami j giau pusės minčių’negalima gy- 
apkalbame vienas kitą, pavydi- save ir savo tautybę. Blogiau- venime pritaikinti'. . e T < y -į ' ’ - - ' * '"M**

. . . -. Ir. tada ir dabar mano atsaky-
rioje nors srityje norime suž- mas, nes'kilmė ir tautybė savo mąs būtų lygiai tas pat: kodėl 
lugdyti ...” , . prasme labai daug skiriasi vie- vienos šeimos atžalynas puikiai

... mes save turime skirtį .prie‘na nuo kitos. įlL' '
atsilikusių tautiškai, nes nesu-l Nešneku apie tuos, kurie dro-j nj

judina skaudžiausius mūsosios i vistų programose .
tautos kryžkėiius , . . “1 
kitų negerovių lietuvių tauta 
yra labiausiai neatspari nutau- 
timui. Kiekvienam lietuviui, 
skaitant tokią žinią, skaudu da
rosi, bet su visu apgailestavimu

me vienas kitam, iškilusius ku-(sia-— pats savęs susimenkini-

lugdyti . .
... mes save turime skirtį prie Į na nuo kitos, 

atsilikusių tautiškai, nes nesu 
gebėjome savo vaikų išmokyti

į lietuviškai trenkia, eina į jau
nimo organizacijas, į sporto ąr 

visi ar gėdisi savo tautybės. Tie tautiškos krypties sambūrius, 
savo tėvų kalbos ir pasiskolinu-1tikrai jau tebėra, tik “lietuvių tokiu būdu išlikdami-ateičiai, - 
mA cvptima °1’ k’JJdlBiės”. Aišku, gėdinimasis sa-įkiti gi, o lokių jau atsiranda vis

vo tautybės jau artėja į galuti-įdaugiau nubyra, ir, kad ir krei- 
nį jos atsisakymą, tiksliau ir? va burnele mėgina tarti lietu- 
trumpiau — į nutautėjimą. į viską žodį kai kada, nieko gero 

Motinos ir tėvo kalba yra tik-lįg to, nes iš jų beveik nė vieno 
.nematyti niekur, net įr lietuvis-

me svetimą ispanų, anglų ar ki-j 
tas kalbas (mudviejų su p. Vai- 
siūniene skiria. tik viena pavar
dės raidė. Tik viena raidele skir-i 
sis ir paskutinis jos mano pa-' _ _ ___ ....
kartotas, sakinys. Vaisiūnienė roji priaugančiojo atžalyno kai-j) 
sako: savo tėvų kalbos, o aš ba. Ta kalba jiė tarė pirmąjį koše nwkrik£e ’

- f - - išnektelčiau konkrečiau* J jei aar ne
sipirkti.' Dolerinėje rublis yra bevertis, kaip Čikagoje. gKELBKITĖS NAUJIENOSE kyti sav? kalbos- J-

čiausios tarybos”' ‘pirmininko arba kurio eilę nesutrum- lerius įvairiausiomis piremonėmis. J eigų doleris nebū- ■ 
pino pats Petras Griškevičius, tai turi mašinos laukti tų galingas, tai dolerinių krautuvių Lietuvoje ne- 

, penkis ar net šešerius metus. Tuo tarpu dolerinėje gali; būtų.
' tą pačią dieną einančiu “Moskvičiu”-giminaičius išvež-;____  __
’ ti. Didesnis “Moskvičius” pigesnis. 'Jeigu norėtum mo-’ A y T 4 T

keti oficialiais rubliais, tai ten negalėtum mašinos nu- .Viol L1L 1 Iri A i I>kZil\lrjivlAL
z '

Už rublį Čikagoje nieko nenupirksi, nes jis yra bever-

“Po Damoklo kardu” V. Karoso 
komentarų komentarai• * c

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

. Kadangi nėra pasakyta kas jie tokie ir apie kokį 
šaudymą kalbama, o tik vadinami mūsų tautos 
papuošalais, mūsų garbės vyrais, tai gal ne vie
nam kils mintis, kad kalba eina apie Lietuvos 
partizanus, kritusius nuo stribų ginklo. Pagaliau 
tas bejėgis “lietuvių gynėjas” visą reikalą .spręsti 
pakiša pačiam Viešpačiui.. .

Pirmiausia, ar šis liguistas lyg suvaikėjusios 
senos davatkėlės kliedėjimas, kvailas filosofavi
mas, verkšlenimas, kad negalėjo žydams padėti, ! vių tautą prieš žydų metamus kaltinimus, tai jis 
yra lietuvių tautos gynimas nuo metamų kaltini- .nebūtų lietuvių nuvaręs prie klausyklos “padary
mų, kad šaudė žydus? Dėl ko toji jo sąžinė ne
rami, ar kad gina lietuvių tautą? Sąžinės grau
žimas yra būdingas kaltės prisipažinimui, o ne 
apsigynimui. Be to, argi Vokietijos nacių siautė
jimo metu, kada buvo šaudomi žydai, lietuviai 
“šimtais ešelonų riedėjo į mirties šaltą glėbį”? 
Ar Kairys nežino net kokioje okupacijoje lietuviai 
buvo tremiami į Sibirą?

Imkime antrąją išpažintį. Jo pačioje pradžioje 
prisipažįstamą, kad “nusikaltimas yra”. Tad ko
kią prasmę turi po to tolimesnieji, kad ir priešiški 
aiškinimai? Šioje kaip ir pirmoje išpažintyje 
verkšlenama, kad lietuviai negalėjo žydų išgel
bėti. Kokiame Dievo įsakyme yra pasakyta, kad 
žydų gelbėjimas, ar neišgelbėjimas yra nusi
kaltimas 
Į ličiu iC'į/elAi 1V7JCLO naiua apiv w | j v<ivi v live, ajl. jlvuui

slaptingų herojų, kurie geriau mirė negu šaudė, atkirtis Gordonui.

A. Kairiui butų rūpėję išteisinti lietu- 1

p lokių jau atsiranda vis

■ - , -ų _ jie jei dar nėra
šnektelčiau konkrečiau-, išnur.‘taarna”, ta kalba jie užsidėjo] galutinį lietuvybei mirė bet 

) I ant savęs pirmąjį'kryžiaus žen- į •' ‘ 5I (ant savęs pirmąjį kryžiaus žen- jau nedaug metų iki'karsto len-
. . . Kai tik lietuviai užmez- klą, ta kalba jie pirmusyk išta- tos... (Bus daugiau)

Gal daug kam bus įdomu, kodėl V. Karosas, 
kuris yra įsitikinęs, kad Kairio ‘To Damoklo Kar
du” romanas lietuvių tautą apgina, taip griežtai 
pasisako, kad jis nebūtų išverstas į anglų kalbą? 
Argi jis nenori, kad ta, “lietuvių tautą ginanti”, 
knyga mus apgintų tarptautinėje viešumoje, kada 
mes kaip tik svetimtaučių viešumoje esame puo
lami? Jau nekalbant apie V. Karoso pritarimą 
dr. Griniui, kad svetimtaučiai į Kairio romaną 
kitaip pažiūrės, nekreipiant dėmesio, kad jis pats

tų” žydams nusikaltimų išpažinti, atgailauti ir 
kankintis dėl neramios sąžinės. Kodėl Kairys lei
do žydui Gordonui be verkšlenimo, nieko nedangs
tant, kaltinimus lyg purvą lietuviams drėbti į 
akis, nežiūrint, kad jo egzistencija tada priklausė 
tik nuo tų lietuvių malonės? Atrodo, kad autorius 
į žydo Gordono kišenes sukišo visus tuos 300 pus
lapių užrašų lietuviams apkaltinti, surinktų per 
26 metus, nes, kaip pats Kairys “Drauge” teigia, 
medžiagą šiam romanui pradėjo rinkti 1952 m. 
0 lietuviams veikėjams turbūt padavė po malda
knygę, kad žydui Gordonui drebiant kaltinimus, 
žydelio (draugystės vardan) atkirčiu nerūstintų, 
bet už jį melstųsi... Juk lig šiol dar nei vienas 

I negalėjo romane surasti citatų, kuriomis būtų bu- 
kaivuiias —•. uodėme, kurią reikia išpažinti? To- jvęs įrodytas lietuvių veikėjų — dr. Silvestro, kun. 
liau tas išpažintojas kalba apie 50 kažkokių pa- - Radvilos, A. Daukaus ar močiutės Apolonijos —

pačioje knygoje turi būti nurodoma, iš kokių šal
tinių buvo imamos žinios, kokiais ir kieno straips
niais buvo naudotasi , .

Štai, .ką pats A. Kairys apie šį savo romas- 
na “Drauge” (1978-4-15) sako: ‘To Damoklo 
Kardu yra ne laikmečio istorija, ne istorinių faktų 
rinkinys — tai fikcija, romanas, pagrįstas isto
rine tikrove, tiesa, tačiau visi istoriniai įvykiai 
subeletristinti, pritaikyti bendrai romano linijai,

api.e tą knygą daugiapusiai neigiamai atsihepe, yra fantazija. Fikcija yra prasimanymas, 
užtenka tiktai vieno Karoso teigimo, kad ši knyga jnetį^ras>

nesamas dalykas. Kitu atveji — teisinis yra antisemitinė — su antisemitiniais ispuo iaib ^aį tikrovei taikoma formulė, kuri tos

tikrovės neatitinka, ar nieko bendro su ja neturi, 
paskum siekiant iš tos formulės padaryti kurias 
nors tefsines išvadas. Sudėjus viską į krtivą; kiek 
iš tos tikrovės bei tiesos tam “dokumentiniain at- 

į sakymui” lieka?
! ' / Z *

V. Karosas, padaras priekaištą Tėviškės Ži
buriams dėl nutrauktų žydų-lietuvių diskusijų, 
rašo: “Reiškia, visas katalikiškas frontas suglau
dė savo eiles ir perėjo į controfenzyvą (besiginan
čio ataką — mano paaiškinta) prieš žydų meta
mus lietuviams kaltinimus ir paieškojimą karo 
nuėrkaltėlių lietuvių tarpe.” ’

ir tuo pats išeina prieš save, nes antisemitizmas 
yra apsikaltinimas prieš žydus, o ne prieš juos 
apsigynimas. i , •.

Petras Kiršinąs “Drauge” (1978-12-28) rašo: 
“Anatolijus Kairys parašė knygą ‘To Damoklo 
Kardu”, kuri yra atsakymas j filmo "Holocaust” 
ir spaudos mestus šmeižikiškus kaltinimus visai 
lietuvių tautai, paliečiant jų santykius su žydais. 
Čia jiems yra duodamas dokumentinis atsakymas.”

Atrodo, kad Kiršinąs visiškai tos knygos ne
skaitė, o tiktai kartoja tokių pačių,‘ kaip jis,- pa
sakas. .. Vis dėlto žurnalistas turėtų žinoti, kad 
“dokumentiniame atsakyme” teiginiai, įvykiai 
[turi būti paremti dokumentine medžiaga: tikro
mis pavardėmis, datomis, vietovėmis. Be to, toje

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
- 4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modkal Building) Tol. LU 5 644d 
Ligonius pagal susitarimą.

Jei noaUiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WetMtt&lOT Community klinika* 
MWkino> direktorius

a933 S. Mifthwn Rd., Wettch^twr, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Teki 562-2727 arba 562-2728

TEl____ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPfiCIALYBB AKIŲ LIGOS 
3*07 West 103rd Straw 

Valandos pagal susitarimą.
Prof. AD. VARNAS Ant politikos laktų (Grafika)

DK FRANK pleckas. PALAIDOTAS KUN. JONAS KARDAUSKAS

P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS
, APIE PABALTIJO TAUTAS.

- (Tęsinys)

APIE MEDINIUS ANTKAPIUS IR KAI KURIUOS 
KITUS LAIDOJIMO PAMINKLUS PIETRYČIŲ 

PABALTIJO TERITORIJOJE

Kitas klausimas su paukščiui įrodyti. Gaila, jis prie to klau- 
atvaizdavįmais. Pas šiaurės Eu-'sino nebesugrįžo, ir jo pastabos 
ropos gyventojus labai paplitę liko neįrodytos Bet tai labai jdo- 
vadens paukščių atvaizdavimai mus klausimas. Deivė živa, ku
kai kas iš mokslininkų yra Hn-^rią garbino vakarų slavai (pas 
kęs laikyti tai saulės simboliu lenkus Živje— Triglavo dukra), 
(ypač kai tie vandens paukščiai buvo žemės motina ir įkūniji- 
pas.atyti laivelių galuose). Leta imas gainios. Procosz rašė: “Ži- 
lietuvių antkapinių paukščių! vos garbei buvo ant kalno pasta- 
atvaizdavimas nėra panašus į Į tyla šventovė, pavadinta jos var
antis arba kitus plaukiojančius ; du “živec”. Į tą šventyklą gegu- 
paukščius. Jie nepanašūs nė į žės mėnesio pirmomis dienomis 
jokius gaidžius nės jokias suplaukdavo žmonės ir prašyda-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •

"Jis yra man pasakys: Gana tau mano malonės, nes mano jėfl tobu
lai pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventu manyje" — 2 Kor. 12:9.
Brangūs prieieliai. tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai, žinokime, kad Tas. kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: ‘Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

$V. RASTO TYRI N STOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

OPTOMfiTIUSTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

MII We 71 St. Tel. 737-5145
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

•‘contact lenses”3
VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 m. vak. 
Ofiao talaf.: 776-2880 

RMidandjos talaf4 448-5545

Po širdies sutrikimo birželio pektoriai rado nesklandumų.
16 dieną mirė kun. J. Kardaus- Prisiėjo nušalinti ne tik direk- 
kas, 74 metų amžiaus. Palaido- torių, du prekybos skyriaus vė
tąs birželio 20 d. šv. Kazimiero dėjus, bet ir valdybą.
lietuvių kapinėse. Liko velionio Pakviestas direktoriumi J. 

Paškevičius, kuris buvo Liet
ūkio šaulių skyr. vicedirektoriu
mi. Naujas direktorius turėjo 
didelę prekybinę praktiką, sąži- 
nmgas, atstatė kooperatyvo pa-, 
sitikėjimą, sunormavo prekybą, 
kooperavo su naujai išrinkta 
valdyba, kurios pirmininku bu-

brolis kun. Antanas, seserys ir 
kiti giminės.

Velionis buvo , gimęs 1904 m. 
! gruodžio 14 d. Pentiškių km., 
j Griškabūdžio par., šakių apsk. 
Į Mokėsi Žakių gimnazijoje ir 
Į Seinų kunigų seminarijoje. Ku
nigu įšventintas 1927 m. birže
lio 24 d. Buvo vikaru įvairiose į vo kun. J. Kardauskas. Pirmi- 

DR. VYT. TAURAS J parapijose. Vėliau buvo Vilka-1 ninkas sumaniai vadovavo tam
GYDYTOJAS IR ^MIRURGAS j viskio vyskupijos katedros rėk- plačiai i' ’

Mndra praktika, spM. MOTERŲ Upes. į torius ir klebonas. Puikiai tvar-
Ofiaaa 26S2 WEST 5rth FlftSET 

Tai. PR 8-1223

Mažeika & Evans
vištas ( aukos paukščiai senovės vo deivės, kuria jie laikė gyvy- 
prūsų — lietuvių kulto). Nieko bės šaltiniu, ilgo gyvenimo ir 
bendro jie neturi ir su įjovu, ku- geros sveikatos. Jai aukas auko
ms vaizduojamas ikonose, Bi- davo žmonės, išgirdę pirmą ge- 
zantijos kai kurių šventųjų pa- gutės. kukavimą, prietaringai 
veiksluose kartu su šventaisiais manydami, kad jiems liko gy- 
kaip rojaus gyvenimo simbolis, venti tiek dar metų, kiek kartų 
('•Ornamentas0, 1893, prieš. 34, gegutė pakartodavo savo “ku- 
figūra 12). Šių paukščių uode- ku” (Procosz, Chronica Slavian- 
ga ir sparneliai skirasi nuo ba- ska, psl. 112/113),. Cituojame 
landžių ątvaizdų, nors balti skn- pagal A. S. Faminciną, 1884, 
tūliai aplink akis (ant kai kurių psl. 30). Procosz nepraneša, ar 
paveikslų) galėtų sudaryti pa- toje šventykloje buvo koks dei

vės Živcs atvaizdas ir neprime
na deivės “stabą”. Todėl galima 
manyti, kad jokios Živos statu
los šventykloje nebūvi. Bet iš tos 
deivės kulto aprašymo- .matyti, 
kad svarbią rolę turėjo gegutė,

■

Laidotuvių Direktoriai

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

grindą laikyti juos balandžiais. 
Bet visi labiau realistiniai 
paukščių“ atvaizdai antkapiuose 
turi vienįą charakteringą detalę: 
žemutinė-krūtinės dalis pažymė
ta baltais ruoželiais arba taškais 
(taškai galėjo pasidaryti iš lų pranašystės paukštis. Ir paukš- 
ruoželių kalį) detalių suprastini- eiai, atvaizduoti antkapių pa- 
mas). Nedaug yra paukščių su minkluose Gilijoje ar nebus ge- 
baltais ruoželiais krūtinėje. Tarp gutės, o ne balandžiai? Slavų 
tokių pirmiausia tenka paminė* Živa, žemaičių — kemynėlė (Ze- 
;ti gegutę. Paukščių letolietuvių’ minėla), senųjų prūsų Sėmi

mo poreikius. į antkapiuose vaizdavimas, jeigu lukis, lietuvių —■ Žemyna, lat-
1944 m. teko palikti savo miė- pas-;tvjrtmtų, kati jų figūros ai- vių — Zėnie, buvo žemės deivė.

lą parapiją, kooperatyyą ^ie‘ stdvauja gegutes, šiuo atveju (Bus daugiau)
Įgautų ypatingos reikšmės. Ten-: —-—-——------
ka pažymėti, kad ir paukščių. — Italų, graikų, vokiečių, bri- 

‘ snapai, sparneliai ir uodegos tų ir kitų valstybių policijos 
1949 m. išvyko į Čilę. 1956 me- {rUpU^ primena gegutes. : krečia kiekvieną jauną iranietį,

P. šafarikas savo veikale' išvažiuojantį iš Irano. Jie nori 
“Slavų senienos", kalbėdamas, būti tikri, kad jie nepriklausy- 
apie Tacito pastabos liečiančias tų tai grupei, kuriai Įsakyta nu- 
aisčius. (“Aestii")-, spėlioja, kad žudyti šachą Meksikoje.
“dievų motina’’', apie kurių ra-; -------------- ——
šė Tacitas, yra analoginė slavų — Amerikos universitetuose 
deivei' “živai”, ir pažadėjo tai, besimokę jaunuoliai nenori
 , '----- ------ ,---------- i grįžti į Iraną, kol kraštą valdys

, . , mula Chomeini.Tai frontininkų atpildas uz kun. . 
J. Kardausko uoliai ir sąžiningai ■ 
per eilę metų atliktą darbą, jo • 
paslaugumą, meilę Dievui ir: 
Tėvynei.

Iš kitos pusės-, jie premijuoja 
pagrįstai pasipiktino ne tik jį prostitucinius romanus, Strip- 
pažinę lietuviai, bet ir kunigai, t zą, nes tai. jiems — maldakny

gė. Kun. J. Kardauskas ne iš to
kių buvo!- Marijonų vadovybė, 
pasakyčiau, neturėjo nė gėdos, ’ 
nė sąžinės, kad skirte paskyrė 
šventą kunigą, uolų bendradar
bį į svetimą parapiją. Jis tos 
patyčios iš marijonų tikrai ne- 
užsi tarnavo!

i Tenbūna gerasis Dievulis jam 
gailestingas! K. Paulius

išsiplėtusiam prekybi
niam vienetui. Buvo visų mė
giamas, puikiai orientavosi to

EUDEIKIS
kė parapiją.

Su meile ir pagarba vilkaviš- ' didelio biznio įstaigoje. Nežiū- 
Jrint karo sąlygų, sąžiningų as- 

ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. Sfaitadie-j dingas, uolus kunigas, pareigin- menų administruojama preky- 
aiai* 2-4 vaL popiet Ir kitu lairu’gas, malonaus charakterio, su- ba bujojo ir patenkino gyveni-

0J1S0 VAL.: pmn.. tntxad., treci>a. 1 kiečiai jį prisimena. Buvo mal- GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

manus, visuomenininkas.
1918 m. federantai su kun. J.

F ŠILEIKIS, O. P. ĮStaugaiciu įsteigė kooperatyvą
UiaHOPEDA>x>ROTEąjSTAS‘"‘Jt’ 1 ” *’ ' ' ’ ’ ’------^*

A, Aparatai - Protezai. MOd. bau- 
CTĮ OazaL Spaciaii pafalM iDioim.

J iArisū auDDOrts) ir L L

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

“Žiedas”. Jis tarpo, bujojo ne tik das” ir trauktis toliau į vaka- ’ 
Vilkaviškio mieste, apskrityje,/rus. Pabėgėlių stovyklose uoliai 
bet turėjo savo skyrius ir kito- ėjo kunigo pareigas.

y*k; P—4 ir 5—8. #?*tadieEia3 B—1 se vietovėse. Aprūpino Vilka-
žlteu W»»t 63rd St., ChiccgG. IfL 6062J j yigjįjo . įgulą avižomis, Suvalkų tais ners’kėlė į Braziliją. Prie

~ PR»<P*ct B-5QS4_____  Kalvarijos ligoninę — maisto San Paulo. Camilopolo pastatė •
produktais.' Pačiame mieste ir Į bažnyč:ą, 1961 m. atvyko į Ame

riką ir i-tojo į Marijonų vienuo
lyną. Turėjo įvairių pareigų.: 
Vėliausia tarnyba — ekonomas.

Buvo pašarvotas Marijonų 
koplyčioje prie “Draugo”. Lai
dojamas iš St. Mary. Star of the 
Sea parapijos bažnyčios.

Tiesiog apstulbome, pamatę 
“Drauge” skelbimą, kad tokia 
k:lni asmenybė tiek sumenkin
ta, kad marijonai nesiteikė lai
doti iš lietuviu parapijos. Visai

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

PRMpeet 4-5OB4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

7 Prostatos, inkstų ir šlapumo' 
takų < chirurgija.-

■- ^5025 CENTRAL AVĖ.
'St. Petersburg, Fla. 33710

TeL,(813) 321-4200

. DR. MILIUS
'Moterų'ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
-- St. Petersburg, Ffa- 32710

Tel. (813) 321-1004

stotyje tūrėjo'urmo sandėlius, 
krautuves, dešrų dirbtuvę, mė- 

-Įsos krautuvę, kepyklą, kurioje 
rusų okupacijos 'metu keturiems 
pulkams į parą iškepdavo 18 to
nų duonos. Be to, miesto gy* 

. yentojųs aprūpino kepyklos ga
miniais. Kepėjų buvo 24 asme
nys ir pagalbinio kepyklos per
sonalo 8. žodžiu, kooperatyvo 
veikimo apimtis buvo plati, 
kurios galimybės negalima iš
vardinti. .

Vokiečių valdymo metu ins-

Fisherman’s Pie 
Nets Cheers For The Cook

T«L WA 5-8OW

SUSIRINKIMŲ

Chicagos Lie!/ Suvalkiečių Drau
gijos narių pusmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio 22 d., 
7 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 
47th St. Nariai prašomi atsilankyti, 
nes vra daug svarbių reikalu aptarti. 
Bus ir vaišės. E. Strungys, rast.

Progrimo*

Visos laidos iš WOPA stoties, 
4 ' banga 1490 AM.
St Petersburg, Fla.f 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 714 Street
; Chicago, Illinois 60629

1 telef. 778^5374

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Žemaičiu Kultūros klubo pusme
tines nariu susirinkimas Įvyks ket- 
vhtadienį, birželio 21 d., 1 vai. po
piet. Anelės salėje. 4500 S. Talma n 
Avenue. .Nariai prašomi atsilankyti, 
nes yra svarbiu reikalu apkarti. Pri
menama. kad jau laikas užsimokėti 
duokles. Po šio susirinkimo bus dvie
jų mėnesių atostogos.

Po susirinkimo bus vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast.

Kudien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak.

SOPHIE BARČUS
RADIJO UtlMOS VALANDOS 

YTms profram** H WOPA,

7TSf Se. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 4042?

£ "Lietuvos Aidaf 
-KAZA MAZDŽIONYTt

. PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimd — Pilna apdrauda

1 ŽBMA KAIMA

U«hMv fcat^a: kasdien nuo pir- 
tatdienio iki penktadienio 8:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir setanadienUla nuo 8*-S0 iki 8 JO 
*al. ryto.

Vad«|a Aldana Daukua

1
2 

1/2

. 1/3 
į 1M

can (15 1/2 oz.) 
Libby’s Pink Salmon 

eggs 
cup cheese cracker 

crumbs
cup chili sauce 
cup milk

Sawn in half, they are beto< ’ 
mounted on walls and doors 
jls decorative element^ w?d 
as plant holders or as srlD# 
elements.

K A. Nord Ox, Everett, 
Wash., the world** largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces theee dec- 
orator items In nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 
Inches to eight feet

The spindles are made of

In today’s “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
“turnings”—or architectural spindles as they’re known in the 
trade1—to provide innovative and Imaginative touch** feu the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses ta which 
theyYe now being put.

Architect* interior dcsignerr 
and “do-it-yourselfers” find 
the spindles a vematiM, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a b*coe or office, 
indoors or ouk

Spindles are being nwd as 
eandle holders or lamp 
M room divider*, aereens and 
valancea, or as Iręs for co£f«w

to a smooth finish then shrink 
wrapped in riear. pcotfJttw 
plastic. A brochure on rpinefie 

and ideas for

jar (2 1/2 oz.) sliced 
mushrooms, drained 
(optional)

tablespoon instant 
minced onion

Salt and pepper to taste 
slices American cheese, 

cut into strips
Lemon wedges, garnish

Preheat oven to 375°F. Dram and flake sahnon. In medium 
bowl, thoroughly combine eggs, crumbs, chili sauce, milk, 
mushrooms, onions, salt and pepper; stir in salmon. Pour into 
greased 8-inch pie plate; heat 30 minutes or until heated 
through. Arrange cheese on top of pie; heat an additional 
5 minutes or until cheese is partially melted. Cut into wedges. 
Yields about 6 servings. . , — <

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArds 7-3401

Tender Pink salmon, a protein-rich bounty from the sea, 
catches compliments and savings for the budget-minded cook.

Noted for its delicate flavor, Pink salmon in convenient 
7 3/4 oz. or 15 1/2 oz. cans offers economy compared to Red 
or Sockeye, but provides a similar bonus of complete protein 
as well as some important vitamins and minerals.

Fisherman’s Fie is an updated version of the ever-popular 
salmon loaf recipe, with some creative seasonings to comple
ment the fresh Pink salmon flavor. The eye-catching topping’s 
a “fisherman’s net”; cheese cut into rippled strips with a pastry 
cutting wheel. Slice this entree into hot, tempting wedges and 
serve it with a citrus salad or lemon-buttered green beans. 
A catch of Pink salmon from the kitchen cupboard means 

•.“smooth sailing” — and savings, for the creative cook!
Fisherman’s Pie

1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayettfc 3-35V2

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138.1134

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DI. 974r4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 |
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai jr Įdomūs dą.iylcčj

a ('.hanging Times liepos nu- 
. nierio pranešimu šią vasarą 

rinkoje nebus pakankamai jau
tienos, todėl jos kaina vis kjjs. 
Vieton jos bus daugiau kiaulie
nos, kurios

* neprašoks $1.50,
bus pakankamai ir jos 
nukris.

4 Kartais ir labai gerojįįs 
šeiniininkėms’ n e pa v\-k st a paga
minti vieną ar kitą patięj^alą. 
Štai keletas tokių ąlvejų:

svaras šia vasara, 
gi paukštienos 

kaina

• Natūralių vynuogių 
turi 12-T3ff alkorolio, gi 
vynas būna iki 17%. Kaliforni
jos vyno gamintojai dalį vyno 
jau gamina 7%. Jis bus išban
dytas Pacifiko pakrančių vals
tijose. Ar jis bus pigesnis? Ne. 
Jo gamybos procesas trunka il
giau, todėl jis bus brangesnis.

, • Vartotojų
. centras įleido 37 
, Clearing the Air: 

Quitting Smoking.

vynas 
saldus

Informacijos 
psl. brošiūrą 
A Guide to 
Ji siunčiama 

nemdmamai rašant: Co'nsumcr 
Inormation Center, Dept.' 65QG, 
Pueblo, Co. 81009.

• 1980. m. rugsėjo 1 d. batų 
ir batelių^ dydis bu£ matuoja
mas fr atžymimas metrine sis
tema,— Tnijimetrais. Ta siste
ma, vadinama Mondopoint, nau
dosis viso pasaulio batų gamin
tojai. Jūsų batų , dydį .parodys 
milimetrų skaičius nuo didžiojo 
piršto iki.kulnies.^

V V . - x - : - r č > r-y < - d C-

t — Tomas Kudaba is Hamil
tono pasirašė sutartį žaisti Van
kuverio profesionalu ftitlxdo ko
mandoje Lions. 

< -
Toron/o skautininkų ramo

vė rugsėjo 3(1 d. rengia Lietuves 
‘ piezidenlų npnėjimą - koncer 
i tą. Apie pre^,<lentus sutiko kal
bėli dr. J. čuplinskienė, B. Spu- 

'dienė ir dr. A. Dailycįė. Meninės 
(dalies programoje savą kūrybą 
skaitys poetas dr. Henrikas ?\a- 
gys, dainuos ‘'Volungė”. Tą pa
čią dieną neĮ>r. Lietuvos prezi- 

■ deniai bus prisiminti Mišiose 
i Lietuvos Kankinių šventovėje, 
organizuotai dalyvaujant To
ronto ska utijai;

— Juozas Skorūbskas yra Lie
tuvos ^Socialdemokratų partijos 

— Kun. dr Juozas Prųnąkis, užsienio delegatūros pirminin-

REAL ESTATE
1

Namai, Žarna ■— Pardaylmul 
REAL ESTATE FOR lALl

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS- i

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: J'! - ■

Namai, Žamę — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

- Blogs, gtrodanu -sul.n, taį'. u- nu])t,u„.VUi ..... .
k,t, ,„»« g pataiso^UW«»y»fsu ^knigvjisiais « prieskoniats, 
svogooo la>ska,, prtruSkos ląik4ile šal.
kitas žabas bei džiovintos dar-c < k a i «z ' p-yiąin^ Vįandenyjejr tuojau nulup-
zoies ■ :l..Įkite. Parūoštite skaidru soltiiii

Je. pailgu yrą P^ūru^r,, žtla|inai įpiikite lniputįsu||i.' 

vintu bulvių, paruoštų biilvinėtę10/. !r. !®ls^l.e su^in^' Ameriką? Lietuvių Tarybos in-jkas; o ne užsienio delegatūros 
košei. Bulvės sutraukia driiską.^"/ zel? sude^le 1k‘zU'10 «a^'!forniao:jos vedėjas, ne tik ragi1 tremtyje, kaip netiksliai Naų-

I nersūdvtas daržoves inik 11 llkUS’ PaP^1<tt® kietai Mitu na rašyti j amerikiečių bei už-hienoms buvo duota. Nutarimas— į persūdytas darzoxes jpii liiaušiniu, mork ^mėliais
h truputį otriuos sunkos. Sunktu žtuiriynaU:-Ji Sr<
panaikina druskos skdug «« alsargia;
dama Ji savo skonio JįtšakMu Msuslinįiisiu)
- Beef

- JiyfslrogenĮj reikia įdėti, j. \>£VCTSkite.--iKd,--!fflr—pvalios 
ų indą ir užpilti 2 saukstus vys-. --„„įHHtti.
nių vyno. - -!

— Pagruzdusius lašinius rei
kia, sutrupinti, ir užbarstyti ant 
maisto dekoracijai bei gere$- 
htąm skoniui. Jei lašiniai yra 
apgliaumiję ar.truputį rSSSgHetSkįdė
ję, tai reikia nugrandyti juos^u pąd^0. ' -
ir kepti įprastu būdų. . : 1 ‘ 

-. .-a£i Pasenusią (frioną galini a a t- 
šviežyti tosferj-je arba sunaudo
ti prancūziškam ąpkepimui.

• Artėjant vasaros karš-.

svogūno laiškai, pgtrųšk.os ar.:
L) *.<■ ■

T

rĮr krienų padažu. \ 'r 
j Vienam -kiįogrąmųi liežuvių 

--— 1 morką, svogūnas, 8. pipirai, 
.1 lauro ląpėlis, druskos, 1 kiau
linis, -petražolė .<}vi stiklinės sub

na rašyti j amerikiečių bei už-' jienoms buvo duota. Nutarimas 
^ieniečių spaudą pavergtos Lie-į steigti delegatūrą užsienyje 
tuyos bei lietuvių reikalais, bet Centro Komiteto buvo padary
ne pats joje daug rašo. Už tilpu-'tas 1944 metais.

• SPECIALI 20% NUOLAI- 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBF 

Tįmes f ąSilsdino'’ jo° laišką, lM4-Auksiniai ir sidabriniai re- 
'smerkiantį Maskvos pastangas! tiekai, žiedai, gintariniai karo- 
nrimesti Sdvietiios nilietvhei^aii auskarai ir kiti papuošalai. 

PERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukštas

^įus straipsnius užsienio spau-j 
Įloję jis buvo? paskyręs premi-f 
jąs. Birželio^! 8 Chicago Sun-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas '
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. 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 ^AUJAS 2 aukštu mūro’ naiSaŠ’Mar 
w rf *M**I*7*1 c A 1T* Ct « _ — — • T V—» - *. ,

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

riu mūro namas ant 37 pėdu sklypo. 
Nauji Jangai, naujai J išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Manąuette 
parką. ’ ' 7 " v" "

LABAI SVARUS 2 butu narnas ir 
garažas, elektrines durys, 1' 
zu ““' 3 •

tĮziąms., ore gamiiiaši^gzoinas^.už- 
nifisanG^b^Vfetijaš.' Dahargau- 
Ų; nauji duomenys; apie' džorio 

. . - , . fet>f).vęikį svęgūgamč.;
'Ciams, svarbu, pasigaminti ’-ati-T< - ■ ; ...

■ • Tyrmėto3^fmiBtąfe,‘Ūrąii‘,^:o2
jgas lyg ir nudegina. sypgūiio 
yiršūnėies: jos pagelsta ir’žūva.

tinkamo maisto. Siulau liežuvio , ■ - • - - r \ r,
•di-ebučiuose receptą: , :

liana's!
..■■J. m. ..Vi.

naujienų vadovybė Ir Platinimo wąJ*U* kamtai* krąipiąi 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašė parakti fcaygueKu MAk

kemlflTa
vLožųpo kdnę^įtracijos: 0,4-ozono 
.JtjąĮėĮės mflijohui oro dalelių. 
. Tūp /Utpu i;pę5kūnjjps ?mptu -ore

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 ' ----- - ---------- -
so patalpa. Daug nriedu. Marquette

ąuette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante'.' Daug 
vertingų priedų. 3z ; *

2 AUKŠTŲ mūro namas; ir 2,-mi^o 
garažas; Apie $6,000-'įsajamil-'^Nau
jas stogas, gazu šildymas/. fapsauga 
nuo potvyniu, aluminum. landai, ga
lite pirkti Už $41,800.

MODERNUS 15 metu muro namu. 
12 butai ir profesionalui; liuksus w*
Parke, aukšta, kokybė, $60,000.__

. MODERNUS aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Gėros’SSly'goa. 
Marquette Parke; - .-r..j, į

svetįinų kraštų piliečiams bei 
j ų-vaikams. . y-į

• • . * - • . . • <

_Jonas Valauskas pakeltas 'kainas/ PATRIA, 4207 So. Sac- 
^ramento - prie Archer.

TėL 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday i 
11 to 5 no appointment neces"; 
sary. ELINOR JAKŠTO,. 17 N\ 
ŠTATE SU Rm. 1717. Mes kai- ’ 

.bame lietuviškai- 782-3777 or 
riūš>riio§ia Joninių gegužinę bfr-Į925-8392. Professional Member

fū.'p.- Melnikų sodyboje,^ American Federation of Astro-, 
prie £aJįė Winemaugh R.^NVu-l jQgeĮ.s> (prj
Yer town,* Conn. ’ ' L _ / - 7 ________
> ’ Stud. Vįda Petkevičiūtės; iš - TURTiNGŲMO PASLAPTĮ^ J
Toronto išrinkta J iškiliąja lietu-1 Vierbic 'darLrit1mVa;c anlankė ‘2 caY garas6 including aajoimng va-
vaite atstovauti/ lietuvius. tauiy- r sav0 'pnetelių 'netoli Kauno iri block f

BALFo garbės nariu. Jis taip j 
fpar -ršriiikt^S Balfo' šf.' Petėrs-j 
blirgo' škyHaūs'pirmininkū, Ona 
^Gaįvydiėnė- i-i-sekr-tė-V;5' Kriau- 
.čiūnasr įžd. Revizijos komisijbn 
išrinkti':? A. Plepys, J. Babryągjr 

"N^ Naivičkferfė. •

— BALFo Waterburio sky-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdraudė —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—parėn-

- kam nuomininkus į
4243 W. 63rd St,,. Chicago j

Tel. 767-0600. į

REAL ESTATE
*• 13? I i '

2625 West71st Street'

TeL 737-7200 arba 737-8534
* - ~ _ W ra» *— raj-ra---V^r — » — —

taip pat5 pavergtos^Liėtuvcfej irjos tmcBių gerovei, b^idrpipif-.jėg^ii^g^u. ozonpf.^tai3ko4ėl .taip, daž-
Sų’SaeŽJZ.08 į P;|.- ■ n,ld?inyą<'^tviroip .-diryote;

-• ■ Vis MeiAWMI JAZOMtUI : . I 'M. Miškinytė

r.Mykolą* Karaitl*. *rė.- Graaff Šk<s
17350 Gulf Blvd., St ’ Petersburg, T _____
trijų dienu atostogas dviems asmenim*. Laimingieji; trirės progas Mtti 
svečiais puikiame, motelyje orie pat tiajfrrioč naisiofis privafiu paplūdifflltit 
žaidimu kambariu, TV, telefonu Ir. kitais moderniais jrengirtai*.

/ _ —. y;.-
Xygstor^saugos'

ęuįpisį^Įjte., $ayė įmedąlį--: gėner<3«

ręigų.. . ėjimai p šiąUręs- •.; Atlant 0
Mūsų 'bendradarbė Jr Savaitinės sį&ties' j**AiUįnK, mus iraErit^.BMnuąT Pa j

v H

niniame- ‘Naujienų piknike. ‘
7 • * ’ ' - ** ’ ♦ .■ ~į V

VI*** tr virus kviečiame t didžiąją ,talką. Ii-
? r

prašom* pa*ln»udoti Žemiau eaančioml* atkarpom!*.
' - ■ ■- - pu: ■ ■/H;’- ■'

NACMIINO9 ■' 
1739 SO. HALSTTD IT. 
CHICAGO, IL 60606

psTirdė Ir vardas

v Utafcrrr Haujlenra kaip dovana tavo 
yra nauju įkaitytoji*. Priede  4
Pavardė ir varde* -------------- ------- -

Adresas

Spon šoriam pavardė, vardai ir vietovė

• Platinimo vajau* proga, palaikydama* lietuviška jpaud* ir Naujtaitt 
parting**, prašau ja* aluntlnėtl ui pridedamu* ■ _  dol.___

Pavardė Ir vardas

Adresas

• Platinimo vajau* proga, 
bnlmnl nemokamai be J oi

prašau siuntinėti Naujienas dvi m vaitas raita*, 
u įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė tr vardas

Adresas

Pavardė tr vardas

t irasas

- GOOD INCOME PROPERTY ’ :
2 flat brick;<2-514 room apartments 
Electric heat,~ electric kitchenl-Full 
basement and enclosed rear porches.
2 car garage including adjoining va- 

___ ; from grammar and high 
pamate prie jo namuko krūvai.. Priced ,n low 50-s, - 476-7548. 
anglių. : <

■ ■ iš- kur gavai tiek anglių?!
— paklausė’ jis. i’ :

-2s;Už "tai esu dėkingas savo 
papūgai. • '

— :Ką ji gali bendro turėti su 
»tuo? ‘ž .7'

bių, paraduose ir smūgėje* “Kara- 
■,vanas-J ;“<■ , r:'.’ I

; X’ai^ Doęiinįnkas Lii^co- 
■ na»‘ iš Vile La' ‘ Sallė' apylinkės 
Mantredyje, i ilgametis 'Naujie
nų 's^it$toja’s» staigiai ‘ iriifė 
^širdies liga š.m. birželio pradžio- 
'.jfe.- Jo žmona E;» Likonienė^ pra-. 
mesdama-jo ;mirtb .atsiuntei — Kaip matai, pro mano na-

Dkąlendęrių;- Reikšdami! muką praeina geležinkelis. Kai 
. (užuojautęf dėkoj aanę-už rauką Į traukinys .sustpja prie $ig-

’ nalų* mano papūga pradeda .vi
sa gerkle šaukti: “Tegyvuoja 

Leninas”, D.j, ' 4.-,-
, Na,. ir kas paskiau ? '. • .

-^Tpykę pečkuriai,pradeda ją= 
bombarduoti, gabalais anglies, ir. 
iš to ’ susidarė visa krūva.■

SS • .1 ■ < 1 ; . t ,
M^RUĄ, JiOREIKIENe

Chicago, it 60629 • Tel WA 5-2787
P’IIJO

r- 4

MAISTAS K EUROPOS SANDĖLIŲ

. J ,.:SnjjmNIAI'įr LIETUVA
■1 Cosmos Parcels Express Corp.
r ‘ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

25pL W.,6Slth ŠU Chicago, HL 60629. — Tet WA 5-2737
77 V. V AL ANTIN' AS

■<%*

. ASSEMBLERS
1 . 1 MECHANICAL & ELECTRICAL .

1ST SHIFT OPPORTUNITIES

AM lįĮultigtaphics, located in attractive northwest suburban 
Mt’ Prospect, is in need of additional Mechanical and 
Electrical Assemblers. j ’ ? b
We are seeking skilled individuals who have at least 1 year's 
solid mechanical or electrical assembly experience and who 
know how to use basis tods. Must be able to read, 
write and understand English. ,
We are a dynamic division of a Fortune “500" corporation 
offering excellent salaries, fringe benefits, a

* clean, modem working environment, and much more.
, APPLY IN PERSON” ‘T /

Personnel Department
; Monday, Tuesday, or Thursday Only

AM Multigraphics
1800 W. Central Rd, ,

• Mt. Prospect,. HI,
! DIV. OF AM INTERNATIONAL, INC.

(Northwest Tollway to Arlington Hts. Rd., turn north 
to Central Rd., turn right.. . 1/2 mile to AM Multigraphics 
on north side of street) • x »
a* Ap Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — MALE 
Darbininky reikia

-M

Full time. Experience’ preferred. 
.Good working conditions/Must have 
own transportation. Hospitalization. 
Paid vacations. Good pay. Must speak 
English. Northbrook.

272-6446 ' v

HELP WANTED — FEMAL1 
Darbininkių Ralkla

SECRETARY
Dependable typist and. stenographer 
loop office with 3 attorneys.
i , , ’Phone 263-6397

PART-TIMEbookkeeper / telephone 
solicitor / some typing. Ideal for mou
ther’ with children in school.. South 
Water Market location. Will train.

DUK BONG CHUNG ' 
f ' • 679-3628 ’

Juozo šmotelio

• ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI .___ _ __

;■ , , .1 RENTING IN GENERAL
Graži, lengvai skaitoma u _T

., - a , ! Nuomos

I

įdomi 250 puslapių knyga su. 
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 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

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

ENERGY 
WISE < ~

ELECTROS įRENCHMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mrtsto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose -gre^ į 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

, 4358 So. Wasfifenaw Aye.
Tel. 927-3559 ”,

j--

62-80 Ui Aliaus Vairuotojai
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability ąpdraudimas pensininkam*

4645 So. ASHLANDĄyE. ^

, Kreiptis: . ..

‘ . s > - i -f - •I-'V'V: V-

-L-A<
• ' k > -į-

• ••/T''.?

D? • * c - \ .
Laikrodžiai’ir brangenybe*

• ■- t. . j;> -*/A

Pardavimas ir Taisymas
2646 West :

repuūIt £W S

Siuntiniai (Lietuvą .

p. NEDZINSKAS, 6065 Archer Ay. 
Chlraa*. UI. 60631. TeL YA 7-5985

Arthritis Sufferers! 'S*
w 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 Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacrn." .>

IMary FaMM
INCOM1 TAX IWVICl ,;t 

4tSf 1. Mflwrud. .T»L 154-74M 
Mte pat taroral vKttaaVtIratabi | 
tikvlettaud. pūdant pOtelybė* P1*" rtymai ir kitokį blankai. J

HOMEOWNERS POLICY

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošia, — teisėjo Alphons*' 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis. <

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

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

F. Za polis. Agent f 
3208*/, W. 95th St. 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654 V

Šute Farm hre arč Casual’y y

ADVOKATAS j
CHARLES P. KAL & Awochtra 

2649 W»rt 63rd Street.
Tai. 776-5161 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tek RE 7-5047.- :
Raštinė veikia jau daugiau kaip j 

40 metu, patarnaudama klientam*. J 
, _ ------- >

MOVING
Apdraustas parkrauitymas 

11 fv«lriv »Wvmy.' 
ANTANAS VILIMAS 

T»l. 37MM2 »rb* 376-5996

I NAUJI1NC4, CMKAWJ 8, ILL Thurt^ay, JUDI 21,




