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- NIKARAGVOJE TRAUKIA TEISMAN 
j NACIONALINĖS GVARDIJOS PULKININKĄ

MANAGUA,. Nikaragva. — 
Prezidentas Somozą paskelbė, 
kad jis įsakė patraukti 'teisman 
nacionalinės gvardijos pulkinin
ką, Į nušovusį Amerikos^ žuma- 
lišįą; ; dirbusi ’ A.BC televizijos Jiems pavyko nutraukti pulki

ninką, laikantį revolverį rankoj.tinklui. . 5 ė ’
Amerikos laikTaštininkai, 

venę Nikaragvos sostinėje, rin
ko žinias abiejose fronto linijos 
pusėse. Prezidentas Somozą lei
do jiems pranešinėti žinias įš 
visų .fronto ‘ lihijų; Somozą . as- 

’ meniškai buvo.. įsakęs nacfuhali- . 
nes gvardijos karininkams ne- | puncture” — adatėlių badymais 
trukdyti Amerikos Mirnalistams tnuo 1974 metų padarytos 230 
rinkti žinias apie įvykius visoje į pilnų atvirų širdies operacijų. 
Nikaragvoje. ' ' ' mO nuošimčių turėjo puikiausius

■ * ! -" ar gerus rezultatus.
Prasidėjus Managuos valymo ( Kinų sveikatos meisteris in- 

akcijai, nacionalinės - gvardijos ; formuoja, kad Kinijoje jau dau- 
dalinys sulaikė grupę-Amerikos į.gjaU kaip 2 .milijonams žmonių 
žurnalistų, darančių kaip eigos padaryta operacijų^ panaudo- 
nuotraukas. Gvardijoskariai Ijant “acupuncture”, jų tarpe 
Įsakė7 žūraaliMamŠ"-padėti ran-4 ‘ 
kas užpakalyje ir atsiklaupti.» 
O kai tai buvo, padalyta, tai lie
pė klumpantiems 'žurnalistams, 
laikant rankas užpakalyje, atsi
gulti ant žemės. Prie gulinčių 
priėjęs vienas karys, laikydamas 
rankojek revolveri,, paleido šūvį 
į Bill Stewart galvą jr užmušė 
vietoje. - ■- ; . ■ J: ‘

įulKINlNKkŠ
< " ŽURNALISTĄ :: 1

- k : ■ ■

. Netrukus paaiškėjo,' kad Ame
rikos žurnalistus sulaikė minėto 
būrio viršininkas. Jis pats įsa
kęs padėti rankas, užpakaly j e ir 
klaupti. O kai žurnalistai sugu
lė, ..tai jis pats, parodydamas ki
tiems-nacionalinės gvardijos ka
riams, kaip reikia apvalyti sos
tinę nuo įsibrovusių partizanų, 
gyvu pavyzdžiu..

Netrukus paaiškėjo, kad na
cionalinės gvardijos būriui va
dovavo pats pulkininkas, kuris 
vadovavo visai Managuos valy
mo akcijai. Jam pasitaikė būti 
pirmojo būrio karių tarpe, ir jis 
norėjo asmeniškai parodyti pa
vyzdį, kaip reikia apvalyti 
sostinę.

Prezidentas apgailestauja, kad 
pulkininkas buvo tų karininkų 
tarpe, kuriems duotos sostinės 
valymo instrukcijos. Karinin
kams buvo liepta neliesti užsie
nio žurnalistų. Liepta ne tik 
juos apsaugoti, bet jiems padė
ti, kad jie galėtų tiksliau per
duoti sostinės valymo darbą.

Dabar pulkininkas privalės 
aiškintis nacionalinės gvardijos 
teisme. Prezidentas apgailesta
vo, kad pulkininkas tiksliai

230 širdžių operacijų
PEKINAS. — Kinijos sveika

tos ministeris pranešė, kad Kini- I 
J joje anesteziją atliekant “acu-

i smegenų" operaci j as. (
Naujasis^ “acupuncture" me

todas, pradėtas vartoti nuo. 1965 
metų. Anestezija, gaunama per 
“acupuncture”, geriausiai tinka 
ir y ra-, labiausiai efektinga apie 
20 rūšių operacijoms, tokioms 

{taip galvos,.-sprando, krūtinės; 
pilvo ir sąnarių operacijoms.

Haičio gyventojai

WASHINGTON, D.C. — JAV 
atsirado didokas būrys Haičio 
tremtinių, kurie norėjo pasilikti 
Amerikoje. Haičio diktatorius 
pareiškė, kad visi tie tremtiniai 
gali grįžti į Haitį, niekas ten jų 
nepersekios.

Į Haitį išvyko Amerikos poli
tikų grupė ištirti, ar iš tikrųjų 
dabartiniai valdovai persekioja 
grįžusius. Nuvažiavusiems teko 
kalbėtis su keliais grįžusiais hai- 
tiečiais, kurių niekas neperse
kioja. Atrodo, kad ir Ameriko- 

atsiradę haitiečiai galės grįž-
namo.

je 
ti

Išvilko jūron 585 
vietnamiečius

SAM CRISTOBAL
EITO

NICARAGUA ’
PANAMA

ĄĘNHUĘLA

Washingtone ir Panamoje labai plačiai kalbama-apie papildomą įstatymą 
Panamos sutarčiai xykdytj, Kad nekiltų bereikalingų nesusipratimų, 

prezidentas prašo Senatą;-Įpapiklomą projektą patvirtinti.

---------------------------------

JANE BYRNE GINČAS SU POLICIJOS KAPITONU 
’ VRDOLYAKU PLAČIAI KOMENTUOJAMAS

WASHINGTON, D.C.—Idaho.
nacionalinė gvardija, palaikyda
ma tvarką vieškeliuose, nušovė 
vieną sunkvežimio - šoferį, atsi
sakiusį klausyti jos įsakymo. Ta 
mirtis paveikė sunkvežimių šo- 

: ferius. reiškiančius savo nepa
sitenkinimą dabartine padėtimi. 
Šoferiai reikalauja, kad jiems 
būtų leista važiuoti iki 65 mylių 
greičiu. Be to, jie nori turėti pa
kankamai dizelinio kuro- sunk
vežimių motorams. - Valdžia ne
nori daryti koncesijų vežikams, 
o šie yra užsispyrę jas išgauti.

FARMERIAMS REIKALIN
GAS TRANSPORTAS

J

Visa eilė pietinių valstijų 
farmerių prašo prezidentą gali
mai greičiau tvarkyti sunkveži
mių streiką. Pietų valstijose pri
noko pomidorai, daržovės ir uo
gos. Farmeriai pradėjo jas raš
kyti, bet jiems reikalingi sunk
vežimiai išvežti jas Į aerodro
mus ar šiaurės miestus. Jeigu 
nebus išspręstas konfliktas, tai 
visas derlius nueis niekais.

kad 
būti 
ne-

nuvykimą, į aerodromą, paklau
sė. kas jį ten • pasiuntė. Tiesio
ginis jo viršininkas jam ne- 
įsakęs.

. AR AMERIKIEČIAI 
GERAI PADARĖ?

Veikiančios taisyklės lėktuvu 
grobikams suimti vra labai 
griežtos. Jos leidžia FBI agen
tams, policijai ir - patarnauto
jams nušauti vietoj lėktuvo 
grobiką, jeigu jis nebeklauso ir 
lėktuvo neatiduoda. FBI agen
tai, pradėję pasitarimus su gro
bikais, būtų galėję juos nušauti. 
Susikirtimo metu būtų galėjęs 
nukentėti lėktuvas, būti sužeisti 
keleiviai ir patys FBI agentai. 
Bet Chicagos FBI atstovai pajė
gė viską baigti be sužeidimų, 
nušovimu ar žalos lėktuvui.

KALENDORfiLIS

Birželio 22: Tomas Moras, 
Laimutė, Meldą, Sudargas, Gal- 
minas.

Saulė teka 8:14, leidžiasi 8:29.

Oras šiltas *

, Jody Powell pareiškė, 
KUALA LUMPUR, Malaizija.1 sunkvežimių streikas gali

— Malaizijos pakraščių sargyba ' 
susodino į laivus 585 vietnamie
čius ir išvilko į jūrą. Policija bu
vo suėmusi žymiai adugiau viet
namiečių, bet didelę daugumą 
vėl paleido. Jeigu atvykęs pa
jėgė įsteigti biznį ir prisidėti 
prie krašto gyventojų gerbūvio, 
tai policija tokių nesiunčia į jū
rą. Jeigu kurie įsigijo žemės ir 
ją dirba, tai ir tokių šeimų ne
siunčia. Jūron buvo išvilkti tik
tai tie, kurie nedirbo ir nemo
kėjo prisitaikyti prie vietos gy
venimo. Manoma, kad prava
žiuojantis kuris laisvojo pasau
lio laivas tuos plūduriuojančius 'Vyko ta’kiu būdu išspręsti ser- 
vietnamiečius paims. bų įsiveržimą į vokiečių konsu-

\latą. Jis aerodroman nuvykęs 
'savo iniciatyva, niekieno ne- 
siunčiamas. FBI agentai priėmė 
jo patarnavimus. Tuo tarpu 
Chicagos majore Jane Byrne, 
patyrusi ąpię Victor Vrdolyako

Lėktuvas, gavęs degalų, grįžo 
į New Yorką. Teroristai ir jų 
bendradarbiai turės aiškintis 
Airijos ar Amerikos teismuose, 
juos teismas galės patupdyti ka
lėjimam bet visi gyvi ir lėktų- j 
vas tinkamas tolimesniems skri- į 
dimams.

— Sovietų šokėjas M. Baryš- 
nikov nenori galvoti apie grįži
mą į Rusiją, nes yra laisvas, gy
vena be baimės ir daugiau už
dirba.

išspręstas, jeigu vairuotojai 
būtų tokie dideli užsispyrėliai. 
Prezidentas nenori, kad niekais 
nueitų Texas, Louisianos, Mis
sissippi ir kitų valstijų derlius.

GINČAS SU MIESTO 
MAJORE BYRNE

Policijos kapitonas V. Vrdo- 
lyak, patyręs apie serbų teroris
tų pagrobtą keleivinį lėktuvą, 
tuojau nuvyko į aerodromą ir 
pradėjo pasitarimą su jais 
sam reikalui likviduoti. Jis 
roristus asmeniškai pažino, 
Įėjo juos paveikti, nes jam

vi-

ga- 
pa-

Dar neišsikapstė 
o iš-žiemos sniego

CHICAGO.—Majore J. Byrne 
iškėlė sumanymą kaip išbristi 
iš praeitos žiemos skolų už snie
go pašalinimą iš Chicagos gat
vių. Tos- skolos siekia $55 mili
jonus. Majore pasiūlė parduoti 
miesto nuosavybėje esančių au
tomobiliams pastatyti įrengimų 
— aikščių garažus.

Jos pasiūlymas liečia septynis 
garažus ' miesto centre, kurių 
vertę siūlo nustatyti dabartinė
mis kainomis, taip pat patik
rinti vertę keturių toliau nuo 
miesto centro esančių garažų ir 
48 aumtobiliams statyti aikščių.

— 1979 metų pirmą pusmetį 
JAV jau buvo pagrobti keturi 
keleiviniai lėktuvai.

KAPITONAS ATSISAKĖ TERORISTĄ VEŽTI 
Į BET KURTĄ VIETĄ

DUBLIN. Airija. — Serbai te- 
' roristai, pasiekę Shanon aero
dromą. liepė lakūnams nusileis
ti, o kai prie jų priėjo airių aero-

I dromo polici ja, tai jie atidavė 
a:riams ginklus ir papračė su-

i teiktie jiems protekciją. Pirmon 
eilėn jiems rūpėjo gauti protek-j 
ciją nuo Tito policijos ir teismų. 
Tito prašė atiduoti juos Jugo
slavijai, kur jie turėtų būti tei
siami už kelis nusikaltimus. Da
bar jie prašo Airijos vyriausybę 
neduoti . jų - .Tito polici jai ar į 
Amerikos teismui, kur jie turėjo 
aiškintis už ankstyvesnę nele
galia veikla.

Imsis priemonių par
kaitis prižiūrėti

CHICAGO, III. — Chicaga 
turi daug ir gražių parkų, bet 
paskutiniu metu jie tapo nešva
rus ir nesaugūs. 39 se
niūnai pasirašė ’ avimą pa
didinti sargų ^Kaičių Chicagos 
parkuose Kad žmonės " .ieių 

be baimes išeiti į p»>'1- c
Iki praeitų motu, buvo gana 

saugus Humboldt parkas, bet; 
dabartiniu metu ten įsigalėjo 
nepageidaujamas elementas, ku
rį reikėtų prižiūrėti. Chicagos 
paežerė turi labai gražius par
kus. bet dabar ir jie jau tapo 
nesaugiais. Apie Jackson parką 
ir kalbos negali būti.

Seniūnai nori padidinti polici
jos skaičių parkams prižiūrėti.

Teisėjas nusavino 
užstota

CHICAGO, Ill. — Apskrities 
teisėjas Robert L. Will trečia
dienį popietų turėjo pradėti 
svarstyti serbo Nikola Kajava 
bylą, bet jis nurodytu laiku į 
teismo salę neprisistatė. o jo ad
vokatas negalėjo nurodyti, kur 
jis galėtų būti. Vėliau paaiškė
jo. kad jis pagrobė kitą Ameri
kos keleivinį lėktuvą ir išskrido, 
į New Yorką. o vėl’au į Airiją, 
ku- pasidavė policija’.

’’’eisėjas nutarė nusavinti jo 
užstatą valstybės naudai, o po
licijai įsakė teroristą suimti ir 
atvežti į teismą.

— Illinois valstija leidžia 
dytojams vėžiu sergantiems 
kyti kanapių tabaką.

gy-
rū-

— Prezidentas Carteris paro
dė laikraštininkams planus 
kaupti saulės energijos šildy
mui ir kitiems tikslams.

— Laikraščiai tvirtina, kad 
prez. Carterio populiarumas su
mažėjęs. bet visi pripažįsta, kad 
jis pasirašęs naudingą atome 
ginklų kontrolės sutartį.

— Izraelio aukščiausias teis
mas uždraudė valdžiai steigti 
izraelitų kolonijas Jordanijos 
žemėse. Liepė sustabdyti visus 
kolonijų statybos darbus.

su nauju jėgainių statyba
CHICAGO.

Charles Percy 
dieni pasakė.

i valdžia turėtų
1 leidimus naujoms atominėms 
jėgainėms statyti, kol bus baig
tos nuodugnios investigacijos

Į Trijų Mylių Saloje.
Savo kalboje, pasakytoje biz- 

t nio, darbo ir žemės ūkip lyde
riams Chicagoje,. Percv ‘pareiš
kė. kad jis paremtų šeš.ų mene
sių moratoriumą. —

Sen. Percy nurodė, kad yra ir 
kitų priežasčių, dėl ko reikalin
ga paremti moratoriumą, šiuo 
metu vyksta keturios rimtos (di
desnio masto) investigacijos 
Trijų Mylių Salos akcidentui £!;; 
pilnai ištirti. Į.

NEW YORK. N.Y.— Du serbai 
teroristai, tariamai vedą kovą 
prieš Jugolasvijos diktatorių Ti
to. trečiadienio popietę, beskris- 
dami American Airlines kelei
viniu lėktuvu iš New Yorko į 
Chicagą. Michigan ežero’padan
gėse įsiveržė į lakūnų kambarį, 
parodė revolverius ir1, pareiškė, 
kad jie. kovodami už ’-Serbijos 
laisvę.- -pagrobia šį - keleivinį lėk
tuvą ir Įsako jų klausyti:- .■ r

Lėktuvo kapitonas-jiems pa-iris. apskųsti turėję- ‘melegiti- 
sakė. kad neturi daug degalų1 ir 
Chicagos O'Hare aerodromė tu
rės nusileisti. Aerodrome 'nusi
leidusį lėktuvą tuojau apsupo 
gaisrininkai, rvįetos:Ipolicija ir 
neleido niekam, iš lėktuvo išlip
ti. Lėktuvas’ buvo atskirtas, nu- 
ridintas į nuošalią vietą ir lauk
ta tolimesnių įsakymų.

Atskridę teroristai tuojau pa
reikalavo susižinoti su serbu 
dvasiškiu, pasiryžusiu kovoti 
prieš Tito Amerikoje. Jis turėjo 
bylą Amerikos teisme, buvo pa
leistas už užstatą, ir kasd;en tu
rėjo registruotis policijos nuo
vadoje.

Chicagos aerodrome dervbas 
su teroristais perėmė vietos Fe
deralinio investigacijos biuro 
atstovai. Vadovavo patyręs 
agentas Miller. Pasitarimų me
tu paaiškėjo, kad teroristai su
tinka darytį nuolaidas, bet nori, 
kad jie būtų nuvežti į Pietų 
Ameriką. į Peru aerodromą, o iš 
ten jie jau rasią kelią tolimes
nei savo kelionei. Lėktuvui nu
sileidus ir sustojus aerodromo 
vadovybės nurodytoje vietoje, 
teroristai įsakė lėktuvo kapito
nui nuvežti juos į Peru valsty
bę. Lėktuvo kapitonas čia pat 
atsakė teroristams, kad iš Chi
cagos jie niekur neskris ir tero
ristų niekur neveš. Kapitonas 
tą patį pasakė ir FBI agentams, 
vedusiems derybas su lėktuvo 
grobikais.

FBI atstovas sutiko nuskrai
dinti grobikus į Peru, bet turėjo 
surasti kitą kapitoną. Lėktuvas 
buvo pripildytas degalų ir ruo
šiamas kelionei. Tada FBI agen
tams pavyko įtikinti derybas 
vedantį teroristą paleisti visus 
keleivius. Penkias valandas pra-i 
sėdėję keleiviai buvo išleisti vi
si. Už kelių minučių buvo iš
leisti ir lėktuvo patarnautojai. 
Kai kitas American Airlines ka
pitonas sutiko teroristus vežti į

Islamo' mulos rykštėm i s 
vėjine lytini įkaršti

• TEHERANAS.'Iranas: Trys 
asmenys; jų tarpe vyras'ir mote-

mius lytinius šaritykius’Ų Irano 
miesto Chachsavar aikštėje' vie
šai publikos, akivaizdoje buvo 
išpliękti. Laikraščio Avandegan 
papildomu pranešimu, ta porelė 
priedui ’dar gavo po 18 mėnesių 
kalėjimo.' •'

— šeši serbai turės aiškintis 
teisme dėl- antro lėktuvo pagro
bimo: Bylon Įveltas vienas-serbų 
kilmės advokatas. J’s kartu su 
teroristu skrido į Airiją.

tolimesniems skri-

Airlines lėktuvas 
iš Chicagos pasie-

Peru, tai teroristai paleido ir bu
vusį lėktuvo kapitoną, atsisa
kiusį klausyti teroristų.

Vakare lėktuvas, aprūpintas- 
degalais ir alyva, pakilo iš Clūi 
cagos aerodromo.. Pradžioje maLi 
nyta, kad lėktuvas, skris. į Peru," 
bet vėliau paaiškėjo, kad tero-’ 
ristai įsakė skristi į New .Yorką, 
o tiktai iš ten galės skristi į 
Pietų Amerika. New Yorke te- <, v
roristai pareikalavo kito lėktu
vo. tinkančio
dimams.

American 
su teroristais
kė New Yorką ir ten laimingai 
nusileidi . Kup'onas buvo pasi
ruošę0 sk -isf į 1 erų. bet ten 
ter . .;i pareikalavo vežti juos 
ne 1 ri* u Ameriką, bet į Pietų 
Afriką.

Tam ti <slui buvo reikalingas 
lėktuvas tolimesniems skridi- 
mams. FBI agentai, -norėdami 
išgelbėti lėktuvą ir bereikalin
gas žmonių aukas. New Yorke 
dąvė kita lėktuvą ir kitus laku- 
nūs. kad nuvestų teroristus į 
Pietų Afriką. Tiktai pakilus 
lėktuvui skristi į Afrika, kaor 
tonui buvo įsakvta skristi i /Ai
riją. Jugoslavijos teramtai tiki
si rasti bendrą kalba su A^mos 
kovotojais uz laisve Pradžioje 
jie norėjo prašyti fhktlmrš. kad

tenkino Airija.



KAIRIO GIMIMO

Buvo išleista “Lietuva Budo” ir, nemažiau reikšmingu vardu — ‘(Tau Lietuva”, \patingai pastaraisiais metais Įvairaus pobūdžio atsiminimų pasirodė nemaža. Bet, deja, daugelis tų raštų liečia arba asmenininius išgyvenimus, arba siauras jų autorių pažiūras bei nuotaikas. Iš iš tų rašinių sunkoka susidaryti platesnės apimties praeities vaizdus. S. Kairys mokėjo giliau įž-

(Tęsinys)

Tik staiga horizonte dūmai, vėliau stiebai, dar vėliau keturių laivų kontūrai su haken- kroicais. Jūroje, kaip žinai, nėra jokių krūmų,, nepasislėpsi. Telkka lę kti, l:tej bus toliau. Laivai priplaukė,, sustabdė, liepė lipti į jų laivą su visu žemišku turtu, vienoje rankoje pane- š mu. Ii- inas Hitlerio nelais- viai.”Suimtieji, tame tarpe ir S.Kairys buvo nugabenti į Liepo-| velgti į gyveninio Įvykius, turėjos uostą. Bet jau buvo ir pa-Įjo neabejotiną rašytojo teinpe- tiems hitlerininkams karšta, nes1 ramentą, tad jam išėjo pirniau- Stalino armijos artinosi prie jantieji memorialinėje literatū- miesto. Jo laimei gestapininkai roję kūriniai.nebeturėjo laiko jį ištardyti ir1 Jeigu jis rašė apie savo gim- jis su ūkininko J. Kaimirisko tąjį kaimą UžnevėžĮ, pasu vėliau huvj'ko į Vokietijos1 darė plačios drobės, kurios api- tą dalį^ kiuri , atiteko vakarų są- j Lingininkains.Steponas'jfeairys suprato; kad Lietuvos išvadavimo reikalais jis gali sėkihingai rūpintis, tik apsuptas lię^ivių patriotinės visuomenės. VLIKb’ ’ ’veikla: t pradžioj e atrodą lyg ir sėkminga. Bet, kai. iš ‘ <£ūropos ‘ dauguma tremtinių; Tš-enii^ravo Į įvairias tolimas šalis, baugiausia į Ameriką, tie veikėjai,, kurie neteko užnugariu, nejaukiai pasijuto. Apie to laiko nuotaikas pats S. Kairys taip rašo:“Besibaigiarit tremintinių ė- vakuacijaų jaučiuosi, tkaįp ožkų nuganytume ’darzė . . . Asmeniškai norėčiau; pasilikti Europol -,e‘ iį j.Tcir.ūTJ! t- “g v i < -h -ilk labai gaila, kad susidarė tokios sąlygos, jog S. Kairys ir pats buvo -priverstas. emigruoti.0 jau čią.prasidėjo paskutinis Stopeuo^-diairia'' gyvenimo-niaus>- esu- ■ bent - kiek* * pavydus etapaį' Tari TfikUTuažar šviesesnių

tai susi-ma ne tik tą vieną patriarchalini, vadinamą “šiaudinės pastogės” kaimo gyvenimą, kokį SĮ Kairys' savo jaunom’ akim matė ii’ kdkio taip plačiai niekas kitas neaprašė. Daugelyje vietų’ savo rašymuose S. Kairys mūs stebina savo švelniu lyrizmii, dažnomis humoristinėmis pastabomis ir visada taikliais apibūdinimais. ’Ypatingai svarbu, kad S. Kairio raštuose nęra va- dihamos “beletristikos”, (nepasitaiko dirbtinai iškilmingų vaizdų, kurie ' būtų atitraukti nuo realaus gyvenimo ir butų perkelti Į fantastines erdves. ■. -'Netenka stebėtis, , i eigų lietu- vjs patriotas kartais pareiškia, kad* myli Vilnių. Bet S. Kairio meilė Vilniui, nepaprastai gili n skamba natūraliai. Ne be reik a lo S.' Kairys, kalbėdamas apie Vilnių; vienoje- vietoje rašo: •“Mano Vilniusscoz-.^Dėl ■ Vil-

;iėi.wffi

Kuršių marios

ST. PETERSBURG, ĘLA..-7?“ • f -’-f į i'
» į t t- -- >- J? ‘ \

Liūdnųjų birželio Įvykių mi bintų lempų. > nėjimą suorganizavo Lietuvių- Klubas. Pradėta su šv. Misio- inis už žuvusius išvežtuosius ir Sibire kenčiančius lietuvius birželio 10 d. “Holy Name” baž nyčioje. Minėjimas vyko - birželio mėn. 1-1 dieną Lietuvių Klubo salėje. zMinėjimą atidarė klubo pinii. K. Jurgėla, pasakydainąs Įspūdingą kalbų, toliau pavesdamas minėjimą vesti poniai Kaimenei.Minėjime. < dalyvavo, Romo. Kalantos šaulių kuopa ir Palangos Jūros šaulių kuopa su gražiomis vėliavomis, kurias nešė uniformuoti šauliai ir būrys moterų, pasipuošusių tautiniais rūbais ir uniformomis, buvo palydovėmis. Toks gražus šaulių dalyvavimas priduoda minėjimui daug iškilmingumo ir rimties. Tiktai sunku buvo žiūrėti, kad ^vėliavos buvo ne- šanios šalutiniu taku, palenk.! tos irt siekė žemę, kad neužka-

' Romos Kalantį šaulių kuo
pai vadovavo dafl. J. Juodis, 
Palangos Jūrų Šaulių kuopai 
— V. Kalpokas. . -,Po himno ir kun. klebono Degučio invekacijos, kalbėto- .ju buvo pakviestas svečias at-. važiavęs iš Putnamo Dr Juo zas Kriaučiūnas, kurio ka|ba , buyo išsamiai, ir rūpestingai.. . paruošta, taip, pat ramių kalbos perdavimu paveygės klausytojus. , , į :

Posto F. Prakeris deklama’ 
vo B. Brazdžionio eilėraštį 
“Ąžuolas”. Perduotas jautriai 
ir gi-ažiu deklamavimu. < p.-Užbaigai dainavo Lietuvių Klubo bendras choras, vedamas muziko. P. Armonp. i ..>. .. . Smagu dalyvauti Jokiame • kultūringame.niinėjime ir •,pa?<;ri sidžiaugti suvažiavusių, išrįvaįg s. rių Jvietiy .vyresnio? TtJamžiius žmonių veikimu. . r v f r >i -Dalyye

jau buvo .apsuptasjplbgįųį. jįįį-. taikųj Savo laiškuose jis pasi- šaipyGpinas Tašė apie’ kai'žMiriū veikė^i ng^asotinam.us, <ąpeti- tus ir^iurodo, kad atsirado ■liauji Napoleonai, kurie ryžtasi .patys vieni viską tvarkyti.,,.j,...Kac|i S. Kairys nusprendė iŠ aktyvaus daifeo veiksni tkfce pa- sitraukti, priešųaLsiraoo nau-. ji, mĮųiažiau svarbūs uždaviniai. Jis jautė, kad privalo palikti Jįetuvių^^supju.ieu$j^sayo. t urtingo gyvenimo p.ėdsakus-a t siminimus*.lx,jam. jšėjo .dp..di:

hėš' ’ jF-šavriittos?-? -W "at'šimihi- uųiosę^Vilniaus prieš, pirmąjį Jjži-ą* realistiniai vaiždai yra retai pasitaikantieji. _ kaip vais- l<aiifJ<;^fttaTo ‘kaVdlhSiai. Juk Vilniuje prabėgo patys? gražiau- ši-’Kairro^jaunari’ės 'mėtai, čia jį žavėjo-,.slapto jTevpeinio darbu ^pmąntika^^ėia ’jis sulaukė didžiųjų Lietuvos, gyvenime,la> -mėjimų. Tad visai gerai Suprantame; jo -posakį-niusį’L... . Juk jis savo akyse mato’ Vikifu kitaip, negu daugelis

Ten j.s parašė visiem na straipsni'—vą’\ Jis pats juk visada, buvo “veidu į Lietuvą”. , Tad sprendžiant santykių su kraštu klau- sinią,; ..'S. Kairios miniys ’ gali daug- kam pagelbėti., S. Kairio, dvasinis portretas nebūtų pilnas, jeigu neprinpn; tume jo pastaraisiais iiietais" šu:. sikristąiizavušiiĮ etinių, pažiūrų. Jis savo giiiiinaičiiii, dabar irgi mirusiam, taip rase: . .Niekada nenorėjau laužyti ’ svetimo žmogaus nūsisfa- tymU'.‘ . . Jei užkalt>(iiia‘& dė^at-! virtimo T’nūšų ’’. siėkfmaihs'f1 ‘ taF tik i dėl to,' kad' tiki ii ’ ziiioiiisktr-' mū ir, "jei tiorii^ihuitiu. 'Galf- ma ginčytis dėl mūsų siekimų “• J J 1 - v *pagrindo.' ’ kiek jie Ąra teisingi ir”realūs, bet moralinis, jųjygis rrtifų nediskutuotinas. Ir dėl io
lim| švęstomis akimi.s^m&^in^,

is atminti- pastogės, ganiusių gyvulėlius ir šviesūs. Blogiausia, kad jo svei-: ‘Veidu. į Lietu-'gyvenusių šiaudinės- pastogės kata palaipsniui ėmė .menkęti- gyvenimu ir jo ‘rūpesčiais, ypa- Tačiau jis ,niekąda nenustodavo tingai' nesunku suprasti -darbo žmogų, o' matant ir pas irius; be- sireiškiahčiųš ’ lšočialinitiS' nely- giiniųs, natdraiūs yra inteligento riejas kilo įmanoma1 atsidė-1 ftbtf pūslėtoms’ rankoriis, ’kurios' muš. pakėlė1 ("kitas gy^eriiirio sąlygas; ir ’sudarė ^galimtimtis’ tapti ’ ‘platesnio masto žmonėmis.' ^Šūs liūdna, jeigu' užmirširite savo ” slcdlą pirihiausia 'fi'ėm, kairi gyvenimas"^ęšru’dziai riečia ;ktip~ W . .į ^ Ąlūsų 'darbašj.kūip jįmi- 'prantiį' nėra”tŠk-‘ klasinį:aptiL ei ja' tik kova už gyTėhifribmŽš; toš 'paĮęngyjninąą. Taiį> įšitikĮl1 nęš ' “čicilikas”'’.Tūri” rifekubrijet neuzhurSti^pIaljrii’ žm’p^ii j e žn logų,' ir visu T>irrii a ‘ ‘tėA;" kii t jis i^’ėnimo'šaJS'gų' poVčSkVjė maverčiamas j pilka dulke . . .Ji 2\orš siMdienmeje'TTetxrvisko-, , ' •’ ■■--- - - -i , a v - * t • rjė aplinkoje n’ėsušidaro;4 dažnaf palankios sąlygos gilintis į 'šriė^:l^tl.įis. pmą 'nuomonę,' kad ją suprastume, ibet šiųcLraįvęjų..iturėtųi4-hęį galėsųyaikščioti. Viename iš Sabuti jdėkingį ifžUfef.atidengė mums, jog greta jau senai Subrieiidi^ių" dbk-tf^Bų,^ lieM tėviškoje ^adan^ėjė'' nešvito1 ir grynai - humaniški polinkiai po- :.?!• d =d Pakuliniai S-.7iKairi6š gyvenamo metai Brooklyne nebuvo'

“N^ijųjį Įstaly^hą” i; š£i- fttritT
Tati pagak^į,žhi.o^ųę^što^
vi kai įetęū5uląšĄpac^raš;tokųis aukštybes.' kaųrTšnŠįųruŠ
pamokslas nuo.JO.in&JMiS ne
šame grpiti vtešĮirhojė dėįfe se-

’Manasis ; Vii-Į kėjais iįr fanajika’iš/"befJabai
dažnai tiirime- teiserian-slis<Dra2:J$ibiėš-veiklos1 praktikoje, hnašesni dėvime kaukių . . .

, ,_J au gyvendamas. _ Brauki yna-...,,..... - . rS.-.Kaiiys tam iikrąUaiK^zvati^^gą pasfabą^s-;V -,-r deli tomai praeities aikmMmų? vavo žurnalo “Darbe” iferdybki f- “Dėl-mūsų, išėfhriū išPrie-to jis prideda reikšmin-

vii ties... Savo, (aišku,ųs jis visnii- riiTteujųs-.dąrbųs- (N^t buvo, su- iriaftęs... parašyti .apie “jl'aųtos Vadą”,, apię-.tą- “suklupusį de- -hiokTatą/^ųĮsidėmėtinąs, jo. už-
Amerikos Lietuvių-, Tarybos Cicero skyrius Baisiojo Birželio .aukų 'ir-okupacįjd? teroro .minę--,- . j imą sųnmšėjš^n,; birželio mėn.’ iri’rri iš parašyti=tąmstųdi- j,lQ; dieną. Minėjima?T.pradėtas šyM r • jią-apie i “DidĮjįr-Mongolą”, nes”Mį|Įoims Šv..< Antano parapijos ‘jam’ buvo. aišĮ$u, .,kųd sovietų bažnyčioje;/Mišias aukojo ir mi-. gaujos. cĮęupavu^ips Uetųvą, afJ Dėjimui- skirtą pamokslą pasakė, hėšė nę. tikgsųyo ręžiuių»:bet(ųrjkųn, B..-Biitkaudca§.(-Bažnyęi0ję: vėfžėsi -Ite.t.uyįų tautą -sunaįlgu-[per -pamaldas dalyvavo Ameri-. 'ti.' VisiĄlaskiyos.žygiai’’ nųįtetu- ,kos veteranų; Cicere; postą...-yė-: ; vinant”, -kųi', kurias, Jięįųviškąs Įiųyp, jūręsn-šaulių - “Klaipėdos? teritorijas, priverčiant Lietuyo-r U -Daukanto jūros šaulių kuopos < vėliavos ir‘1palydovai..Per mišias i vargonais • grojo .muzikas- A;- Ąjsridulis įr; solo giedojo ;solisx tąs: Valentina^> Lioęęntais.’j t ;Pę pamaldų, parapijos;galėję, iyyko ofteįaiiojiiir meninė:minė?•- jimo dali?. .Trumpu-. • žodžiu sskyi-- riaųs p.irnąs P-.-Atkpoiūnascpadė-r. kojo gausiai atsilankiusiems i miner m?, ir programa .prąvęstl

teritorijas, priverčiant Lietuvoj jė-veikiančias Įstaigas vergiškai pas'iducrfi'.- ididrusių- • valiai J1’ i tai aiškiui parodoj nlmur.-rCTS? Į -Kaino ^svečaitai ; žymiai p^tšlijuš, jis bmolpriverstasper;: ^ikėltį - į Tidaugymm mąnamste G^ dyfėjai pabūgtų? kad. gali Įvykti kra u j o užšjJluodrj i mas„ -; anįpu- .lavo i J M" ^^^ąrj.įkėjc§i1j<adu2£u.

'o.' ir . - O-r.f, • :!Vrarą; paaukojo Amerikos Lietuvių .įarybai ,-laisvinimo reika-iti >' lama'; Ponia,-Liudvika :Dubaūs-i ktenės -su. talkininkėmis,/ padėjo žmonėms-’ paširaš^i-^.paruoŠtus; r raštus • prezidentui,:.senatoriams, >. > ■■ -.kongresmarSmš g dėl žųiogaųs <i.- teisįtjį -ir-- kalinių, ašlaisvinimo- o .- »: Buvo? parašyta 250 laiškų. < o-ui'/ ? ... Po ’minėjimo?ibwį¥0{ ponių pą- >5 įruošti - • užkandžiai.!;•- .•Mipėjimų ’ ; ■ baigę padėkos -iodžių.dri B<- Mp- •: ■ tušienė.:Padėkos žodįipasakė- įr /, ; - ĄLT; centro^-.valdybėšiųĮtstoyas, jhž:' G.^Laž'duskas. Minėjime-. ir-;; -.bažnyčįejeų dalyvavo;,- gausiais, v t*ęf ."Ą;K,l:T-kuŠ.bažnyčieje.iį žmonių,,,. pTrpgiadienio >nzaka£ą NjjK&ujr ragvds kariai pradėjo naikinti v pąrtizan.ųĄį^Iąnaguos, jprekyfeis*. centruose? Somoža rengiasi dar kartą išvalyti sostinę nuo mais-
svei gaūs protezą' ir"<TarTo paskutiniųjų laiškų jis rašė: ”^ūsų nabagas Stebpn^ bet .hėpašjduodąs”. | |■ Ir taip painiu geso?ir į]^ge- sd Sįepono Kdįrio gjA’en|fiias. iJis mirė 1964 metų gruodžio 16 rtienąįį (Pabaiga)

šus organizacijų vėliavas, Irena Petrauskienė sugiedojo Ameri-■jai vadovamąnt,gie<^o vi; salė. Tnvokaciia-riraldalsukalb ENERQY 
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Wood and coal 
BURNING STOVES 
CANE INTO USE ’ 
IN THE 1800’S.

VMe first 
Oil iro ves 
RESEHBLE 
LARGE 
LAriPX

©AS -STOVES 

WERE SLOW TO 
GAIN ACCEPTANCE, 
LESS THAN 100 
COOKS USED GAS 
IN 1851.

'Ymis is A 
ta K. ELECTRIC 
STOVE. «=

W r V III 
ffiw WILL COOKING BE DONE IN THE YEM

The Vferaweve Cookbook ■ */’ ■ ,j
A CHRONICLE OF AMERICAN COOKING...

Cooking methods WAvt progressed dramatically with 
. THE PASSAGE OF TIME. RESEARCHERS FOR LITTON MICROWAME 
e COOKING PRODUCTS PROVIDE THESE COLORFUL GLIMPSES 

INTO THE AMERICAN KITCHEN OF YESTERDAY AND TODAY.

Sn THE colonial hoHe, FOOD WAS 
i PREPARED’ IN THE FIREPLACE.

9 SOMETIMES A "TlJRNShlT DOG” WAS 
USED TO ROTATE MEAT ON A SPIT. 
THE DOGS WERE TRAINED TO WALK

• • ON ATREADC1ILL WHlCH^z-S— 
WAS RIGGED TO TURN/^V/1 \

THE SPIT. / / \

. a

@UT IN THE OLD WEST SOME OF THE 
BEST MEALS CAME OUTOFAWAGON 
...THE "CHUCK WAGON." THIS 
traveling kitchen of cattle drive 
FAfTE WAS NAMED FOR ITS INVENTOR, 
CHARLES GOODNIGHT.

'ŪfeOAY COMBINATION MICROWAVE 

RANGES. COOK WITH COMPLETE 
FLEXIBILITY: (11C0NVENT/0NAL 
Electric heat for making and 
BROWNING; (i> MICROWAVE ONLY— 
FOR THE MOST S?EID; ft)MiCR(5wAv£ 
SPEED AND CONVENTIONAL BROWNING.

1J. *

Volare Premier Coupe’'

Chrysler * .Plymouth - Arrow mašinos ir 
-Station; Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
•( Vartotos mašinos Urino kainomis) 

ros departamente

buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę ir okupacijos teroro nųkąnkį^ti td^E^s -TėvyrfS'- sūnūs n-įd^Rros. 701; Inž. ĮSJ Obelio pagrindinis.mi-J; ■nėjimpį-api^Ūdinir^D žadis būvdį -f rum-pias, kbhderištibtas, p r aš1 ’ ”T mingas, pamokantis ir paskatinantis ^nepavargti kovoje, su dkūpafitti. iĄ vieningomis jgtQft>-Ą £ni&- dar kiečiaū 'dirtiti ir'abko-' ' tis okupanto teroro pašalinimui iš pavergtos Tėvynės.Į'’ Meninęi!fnifiėjirii® dalį pyĄve- de stųdĮhtė Ramūnė Trieste. Į Sfltistaą .'Vateritirids «*LitJrenttfs, {' akompanuojant muzikui A. Jur- gučiui,, padainavo keletą patrjiĄ tbfių dainų. Solistas savo hono-

¥,/
H

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best Wafts ftyj/wdarty!-

ZvPtxf įsi 

u a r t e r 1

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UF TO

SOME CHICAGO MOTOR CLUB IT PS ON

tXPRfSSHW DR/MMr
see us for 

UūUt financing.
AT OUR tow ’luini '■

don't cut in BETWEEN, 
THAT ARE ALLOWING” SAFE 
FOLLOWING DISTANCES^,

.. tU2 WES1TCEX>iAlC tOAb T' CHICAGO, ILLINOIS fitvyg

PxraKjumr&A Pb<^i Vtginh 7«77*f r

. =* į ' ‘ ‘ į"

SERTOG CHICIC0.W SUBOKBS SINCE 1905

. 4

YOU'LL RUN INTd'TROUBLE tF 
THERE'S A SUDDEN STOP,WHILE;* 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.;

’- iKiiy

IF yOU DRIVE AT THE 
A//A7A/4Z4/ SPEED STAY W 
the R/GRF LANĖ.

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ill Friday, June 22, 1979



Leonidas Brežnevas į Austriją buvo
atsivežęs vyriausiąjį budelįJay Bushinsky, plačiai žino-.mas minėti čemenko vardas, pavadintas “Ježovščina”. Reiškia, ten rašoma apie kruviniau- sio visais Stalino siautimo lai- Nikola-

mas Chicagos didžiosios spaudos bendradarbis, ryšium su SALT II sutarties pasirašymu, parašė specialiai Sun Times dienraščiui labai intriguojantį straipsnį — “Top-rank Soviet called possible political slayer” (Aukšto rango Sovietas skaitomas galimu politiniu žmogžudžiu).Bushinsky taip rašo:JERUZALĖ. — Vienas iš vyrų, skaitomų galimu kandidatu Į Leonido Brežnevo vietą kaip Sovietų Sąjungos lyderis, Černenko, Jeruzalėje gyvenančių Kremliaus stebėtojų yra įtariamas asmeniškai buvęs politinių priešų ‘egzekutoriumi.Ekspertas Michail Agursky, Hebrajų universiteto mokslininkas, iš Sov.' Sąjungos . atvykęs čia prieš 4 metus, savo įtarimus prieš Konstantiną Sovietų kompartijos centro komiteto--narį, remia liudininkų tvirtinimais, prieš 21 metus paskelbtais viename bežinomame rusu pamflete.Černenko, kurio greitumu iškilimas’Sovietų hie-(tučtuojau vienas paskui kitą rarchijoje buvo glaudžiai susi- buvo stumiami į automobilių jęs su paties Brežnevo karjera, plovimo patalpą. Jų rankos bū- buvo vienintelis artimas poli- davo užpakalyje surištos, į jų tinis patarėjas, kuris lydėjo L.'.burnas įstumti guminiai kamuo-

Vakarų mieste, i
kais “Čekos” viršininko jaus Ježovo metus.Pamfletas išleistas Vokietijoje, MiunchenoPolitinių Emigrantų iš SSSR Centro organizacijos 1958 rne-, tais. Leidinio autorius, pasirašęs pseudonimu A. Dnieprovets, aprašo egzekucijos procesą, cituodamas dviejų slaptosios policijos tarnautojų šoferių Vladimiro šulgos ir Jurgio Petrovo pasikalbėjimą.Petrovas pasakoja, kad jo darbas buvo savo automobiliu vežti nebegyvų žmonių lavonus, kaip paprastai, Į Dnepropetrovsk© žydų kapines, štai kaip pasak šulgos, kurio pasakojimą Čemenko, {papildo Petrovas, buvo atliekamas Dnepropetrovsk© valymas (“čistka”):Politiniai kaliniai nakties metu paimami iš NKVD (slaptosios policijos) kalėjimo ir gabenami Į NKVD garažą.Vos tik ten atvežus, kaliniai

mažai kam emigrantų
meteorišku

Brežneva net i SALT II viršūnes Vienoje.Bet jei tame pamflete minimas čemenko yra tas pats vyras ir jei iš tiesų jis tuo metu tarnavo1 Ukrainos industrijos mieste Dniepropetrovske, kur naktimis vykdavo žmonių nužudymai, -tai tikrai bus juoda dėmė jo reputacijai. Brežnevas tuo metu buvo Diepropetrovsko komunistų partijos komiteto pirmininkas. ' -

IT’S AMAZING! AR TAI AMERIKOJE?
Ąn VARLY ENGLISH 

METHOD Cr CURING LOCKJW
Wastd Roue HOT MUXcnbr 

r a PHTitNTš back....... se^ral
L TmES Pi C*=»y!

S'TREAMS FO52M\MG TREK?
BODIES INTO A COMPACT BRU.'1-1C9.

SHčlt 
MOrtčN STlkt 

IS \t4\tfW U$£D 
im mrmn Part's 

OF CHINA.
OUP

OUT’ 
SPRANG ftoM

Christ bessbmrttUc
MUSEUM * THEY

į FDUNO ĄmonG T5*e BIXnS OF ftJMPEU
Fine Due

OF PEBBLES WD flSHK

NKVD žargonu vadindavo “vestuvėmis”.Petrovo seniai sudarytame sąraše figūravo tik 10 pavardžių, kurių paskutinė buvo čemenko, atpažintas kaip pavaduotojas Michailovo, kuris savo ruožu buvo viršininkas personalo, atliekančio visokias pareigas,. paliekant vietos spėlioti, jog galėjo būti ir kitas Čemenko. Tačiau liekanti spraga dabar žymios Sovietų asmenybės oficia- . lioje biografijoje ir faktas, kad Černenko karjera eina lygiagrečiai su Brežnevo biografija, su-. gestijuoja, kad tai gali būti tas pats asmuo.
liai, vadinami “persikais”, kad nesigirdėtų jų prieš mirtinio riksmo...Keli saugumo karininkai visą laiką būdavo tose automobilių plovimo patalpose ir pro duris Įstumtuosius tuoj nušaudavo. Budeliai buvo visi girti arba stengdavosi uostyti kokainą.Petrovas tvirtino, kad saugumo karininkų dalyvavimas tose naktinėse žmogžudystėse buvovisiškai savarankiškas. Jis pri- j cifikuotais veiksmais Komsomo- Pamfletas, kuriame pradeda- simena, kad tuos veiksmus Į le (komjaunuoliu organizacijo-

Pagal Didžiąją Sovietų enciklopediją, Konstantin čemenko gimė 1911 m. Sibire, įstojo į komunistų partiją 1931 metais ir nuo 1929 metų pradedant nespe-

Drner ANTS CROSS^

calf vjctk
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FAKM IM CoBA '! ]

iI Mes pripratęI se savaitgaliais(nu, judančių gatvėje į abi pu* vasarotojai. Sezonas nuo gegu- ses. Bet keleivis, apsilankęs į Ocean Grove miestelį, N. J., pamatys tikrai stebėtiną vaizdą. Sekmadienį tas keleivis nepamatys jokio automobilio gatvėje, nei judančio, nei stovinčio ■ tinai šią vietą parinko tylos mal" prie šaligatvio, štai miesto vai-! dai. čia nesiveisia žal'agalvės dybos skelbimas: “Automobiliai i musės ir uodai, nes rytinis jūros neturi Grove nakčio nakčio.garažo turi būti išvežti už miesto ribų”. Lenciūgas ištiesiamas skersai gatvės kiekvieną naktį į sekmadienį ir laikomas 24 valandas.1 Dviračiais važinėjimas irgi sustabdomas.

matyti miestuo- pajūryje virš 100 medinių name- ilgas eiles maši- lių, kabinu, kuriuos išnuomojažės mėn. 15 dienos iki rugsėjo 15 d. Kama nuo $500 iki $1.000 sezonui. Visos kab’nos išnuomojamos iš anksto.Stovyklos ste'gėjai neatsitik-
Ocean vidur-

je) dirbo partijos darbą iki vadovautųsi r.ebuldogiška nic- 1941 metų.Reikšminga tai, kad 1938 m. gegužės mėnesį, pačiame didžiojo valymo įkarštyje,. Brežnevas buvo paskirtas provincijos komunistų partijos Dhiepropetrov- sko skyriaus viršininku. Enciklopedijoje visai nutylėta ką černenko veikė’ ir kur buvo tuo metu. Bet įrodymą, kad černeh- ko tuo metu buvo. • Dniepropetrovske,. .surado Agurskis.Bushinsko straipsnis iliustruotas' nuotrauka, kurioje abu kraujo broliai — Leonidas Brežnevas ir Konstantinas černen-. ko — atskrįčlę į Vieną'SALT II balsas neina į dangų, bet Naujie- sutarties pasirašyti . tarp savęs n0S yra patyrusios, kad panašius balsus gali sukelti ir žmo-

I rato?I Tos enciklopedinės “žvaigždės” rodo tiek daug pagiežos man, kad darosi graudu. Menka paguoda, kad tame mėnraštyje užtinki ir tokių straipsnių, kur nieko neiškreipta, kur ir komentarai žmoniški. Net nustembi. Įsivaizduodamas, kad visose redakciose visdėlto dirba žmonės, nepažįstami, pažįstami, gal net atkritę draugai, nuliūsti, išgirdęs ne žmogaus baisą. Tikiuosi, kad žmonės jo balsą persveria.i • Nors yra sakoma, kad šuns
intymiai kalbasi.Parašas po nuotrauka: “Kons- j nės ■ tantin čemenko (ęlėšinėje) su ; Leonidu Brežnevu SALT II sutarties pasirašymo metu pirma- . dienį. Ar jis dalyvavo slaptosios policijos. naktinėse žmonių . žudynėse?” klausia spec, kores-i pondentas.

K. Petrokaitis

vėjas juos nupučia tolyn.Vienas gyventojas, p. Stoll, 75 metų amžiaus, persikėlė čia gyventi su tėvais 1912 metais.i Jis pasakoja, kad tada buvo įtai- ' syti geležiniai vartai, kuriuos . naktj į sekmadienį uždarydavo, , kad visokie arklių traukiami vežimai negalėtų Įvažiuoti ir i sudrumsti ramybės. Pamaldos ‘ būdavo kiekvieną dieną 9 vali Paplūdimiai se km adieniais į ryto. Kartą motina išeidama j tušti. Nei maudytis, nei saulėje t kepintis negalima. Jokių remontų apie namus irgi negalima darytis Tylai prižiūrėti yra šeši pareigūnai, žiemos metu užtenka vieno. Jei šis tylos prižiūrėtojas išgirs plaktuko kalimo garsą iš namo vidaus, tai jis Įeis Į vidų ir paprašys nustoti dirbti. Taip pat ir tylūs darbai, kaip grindų vaksavimas, yra draudžiami. Tik gal sunkiau tai Įgyvendinti? Todėl nestebėtina, kad iš 30,000 gyventojų sekmadieniais mieste pasilieka gal apie 6,000.Ocean Grove įkurtas 1876 metais kaip, susirinkimų vieta maldai. Dabar tą 1 kvad. mylios plotą valdo “Ocean tion”. Miestelio - pajamos yra i įvairios rinkliavos, koncertų pa- J jamos ir nekilnojamo turto mo- j —Trečiadienį pagrobtame lėk- kestis, $10.50 metams. Jie turi tuve buvo 137 keleiviai.

būti matomi nuo šeštadienio iki sekmadienio vidur- Jie turi būti garaže ir durys uždarytos. Arba

taip vadinamaGrove meeting associa-

bažnyčią, leido jam lauke žaisti su sviediniu. Bet tvarkos dabotojas ir tai jam uždraudęs. Atrodo, kad gyventojai patenkinti šia tvarka. Ignas Petrauskas .

Geras vaidinimasLietuvoje prie bažnyčios po- litrukas pastebi daug susibūrusiu žmonių. Jis prieina prie jų ir klausią:— Kas čia vyksta, kad taip daug susirinko? Ar koks vaidinimas? \— Vaidinimas, . . . atsako vienas iš būrio.— Ar geras? — klausia Petrukas. .— Matyt, kad geras, nes vąK dinamas jau -beveik 2,000 metų.

NAUJIENŲ
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PIKNIKAS
WOSNIAKO" SODE

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku. 

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.
-«*

E2

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

oiK^iyi

Don't give them 
the chance... use

ASergeants
the pet care people
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Akiratininkai turi buldogą ir; anarchistų organicacijąTėviškės - Žiburių 24- nr, Antanas Musteikis ginasi nuo akira- tininkų ’užpuldinėjimo ir tarp kita taip rišd: ^ .’’Nežinau, .'kaip . paaiškinti “Akiračių” <rėdaktorių^-dažnoką manęs pųĮ^ęjįmą: ašyvengian' juos tiesiogiai-liesti ne- tiek iš baimės, kiek dėl kvapo. Tik užpultas -gyniausi muo -jiK ' Nema- nau, kad tai’paslaptingos “Klevo” organizacijos išdava. Ta šutvė, kiek teko girdėti, turi uždavinį šmeižti žymius nepatinkamos srovės žmones.Pačioje straipsnio pabaigoje autorius abejoja, ar buldogo lojimą persvers žmonių balsas:“Gal kas iš pačių skaitytojų atsilieptų ir nuspręstų: ar galime reikalauti iš tų, kurie sakosi turį “šunišką uoslę”, kurie pasivertę buldogu stovi kažkokioje drausmės sargyboje, •— galima reikalauti iš jų, kad jie
ENERGY 
WISE

*xc«ąsJ ve use of wter

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSAtdara šiokiadieniais nuoSekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkasTel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮMinkšti viršeliai, 410 psl............... ei 0.00
V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I ir II dalis.Minkšti viršeliai... $10.00
A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.Minkšti viršeliai _____________________ _____ 115.0d
J. Laukio ORAKULAS. 414 psi.

Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto illaidome.

____ $10.00
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buvusi didelė cenzūra nepraleisdavo jokio lietuviško 
ispausdinio, pagaminto tremtyje. Į pavergtą Lietuvą Vil- 
Į niaus pašte veikusieji cenzoriai nepraleisdavo jokios 
.knygos, jokio Amerikoje spausdinto laikraščio, žurnalo, 
ar nedidelės brošiūros. Amęrikos lietuviai galėjo už
sakyti Lietuvoje likusiems savo broliams tiktai, Vilnį, 
bet ir jos ne visi egzempioriai pasiekdavo Lietuvą. 
Jeigu Vilnyje buvo koks nors poleminis straipsnis su 
Naujienomis, Tėvyne ar kitu laikraščiu, tai tas Vilnies, 
numeris nepraeidavo. Centraliniame> pašte ji būdavo su
laikoma ir nepraleidžiama, nes iš tos polemikos, teisin
giau pasakius, iš Vilnies kolionių skaitytojai patirdavo, 
kad Amerikoje yra keli lietuviški laikraščiai, kuriuose 
kelliami Įvairūs klausimai. ‘ ,

Savo kraštą mylintiems inteligentams atėjo mintis 
panaudoti kelias mokslo Įstaigas spausdintam žodžiui 
pašvęsti. Jeigu rusas cenzorius nepraleidžia knygų pa
skiriems asmenims, tai rusai turės praleisti jas knygy
nams, mokslo įstaigoms, praeitį tyrinėjantiems institu
tams. Žinojo, kad centralinis cenzorius viską peržiūrė
davo, bet kažkas pakišo mintį, kad Lietuvoje veikian
čios mokslo įstaigos, kad ir apvaliusios knygynus, vis 
dėlto turės po vieną ar du egzempliorius Amerikoje iš
spausdintų knygų žurnalų ar brošiūrų. Galimas daik
tas, kad tokią mintį pakišo vienas kitas komunistas, 
bevažinėdamas po laisvąjį pasaulį ir negalėdamas pa
teisinti tokios žiaurios tautos izoliacijos nuo tremtyje 
gyvenančios šakos, patardavo siųsti į mokslo įstaigas, 
nes tai esąs vienintelis plyšys, pro kurį galėdavo pra-

OS
1U;

didysis nesusipratimas, kada vykias, iškylas ar kursus, ar tie,Dar viena iliuzija išblaškyta
Grupė Amerikon patekusių inteligentų nenorėjo 

tikėti,, kad okupantas, besigirdamas apie pavergtoje j 
Lietuvoje padarytą pažangą, būtų pasiryžęs visai izo-» 
liuoti lietuvius nuo tremtyje gyvenančios lietuvių tau- sprūsti cenzoriaus, neparleidžiami darbai.

i
teligentas, kelis metus siuntęs į mokslo Įstaigas ir in- 

gyvenaneioji inteligentų • grupė ryžosi stitutus tremtyje išleistas knygas, nuvykęs Į Vilnių iš-

tos dalies.
Trendtyjė :

naudoti visas priemones informuoti visai ; nuo' užsienio 
atskirtus lietuvius.‘Pirmiausia jie bandė rašyti laiškus 
Lietuvoje likusiems savo klasės draugams, buvusiems 
mokytojams, profesoriams, jų asįstentaųis tremties gy
venimo naujienas. Pranešdavo apie Amerikoje patirtas 
mokslo žinias savo mokslo srityje,;-apie:aukštąsias mo
kyklas baigusių jaunų lietuvių pajėgumą Įsitaisyti mok- 
so centruose ir dirbti mokslo darbą; apiė pasiektus mok
slo, laipsnius ir studijas, kurioje nors šakoje, apie para
šytus atsiminimus, knygų santraukas, pastebėtas Lietu
voje dirbusių mokslininkų klaidas lituanistikos ir isto
rijos srityje ir apie išleistą “Lietuvių enciklopediją”, 
‘Aleksandryną”, Senovės lietuvių raštų istoriją”, Chi-

Šią vasarą ta visa iliuzija buvo išblaškyta. Vienas in-

aiškino, kad jo siunčiamos knygos tų mokslo įstaigų ne
pasiekia. Visas reikalas taip sutvarkytas, kad jokia 
knyga nepasiekia tame institute ar bibliotekoje dirban
tį '■ lietuvį. Jeigu knyga, enciklopedija, laikraštis 
ar žurnalas, siunčiamas. oficialiai įstaigai, tai įstaigos 
Viršininkas ar rusų į minėtą įstaigą paskirtas cenzo
rius gautą knygą pasiima ir užrakina. Juozas Žiugžda, 
net “Lietuvių enciklopediją” laikė, kaip sakydavo, ”po 
raktu”. Be jo žinios niekas prie enciklopedijos nepri
eidavo. Jie negalėjo paleisti žinios, kad Amerikos lie-

. . . Norėčiau kilstelėti ~ uodegą
jaunimas apgaudinėjamas. Art kurie priima okupanto siūly- pats sau . Matvta kJvaH&ai 

lengva. Ar čia auklėjimo klau
simas, ai- iš kur kitur atkritęs 

kės ir tai. Jeigu Lietuvių Bend-j Ir kažin kas būtų buvę, jeigu įtaigojimas? Mari' viskas prieš 
ruomenės vadovybės nekreipia į grupė bekompromisinių lietu-; akis’šviesu, mari nekelia jokio 
tai dėmesio, dargi patys užtrau-j vių nebūtų subruzdę ir. įsteigę rūpesčio mano pafiW kelias. Jis 
kia prie jaunimo panašias dąi-:LB Reorganizaciją. Reorganria- automatiškai platėją.

cija paskelbė kovą už išlikimą, 
už risų lietuvių vienybę, tauti
nį solidarumą, nemeluotai sto- f 
jo ir stovi už Altos ir kitų veiks-f ( 
nių išlikimą, siūlydama remti' 
juos, kad lietuvių visuomenė 
nebūtų galutinai .suskaldyta, 

LB Amerikoje žūt būt buvo 
pasiryžusi išmesti jai nepatari 

, kius. asmenis. Tą ir padarė. Ki
taip galvoj an tieji, einą tiesiu, be

sąmoningai, ar ne, dabar dar mus, jiems pasiduoda? 
sunku būtų tvirtinti, bet paaiš-J 
kės ir tai. Jeigu Lietuvių Bend-Į

Aišku, kaip dieną.

nas, — labas! . . . Kam tada iš 
viso reikalinga ta Bendruome
nė? Ar tam, , kad griautų tikrą
ją nusimanančius ir geriau pa
žįstančius tautą,, .pagaliau, ar 
kad, , ne tik , tą tautiškumą, slo
pintų,- bet lįstų į Lietuvai: lais
vinti organizacijas, uzurpuoda
ma jų darbus. Ir ten keltų ne
sutikimus ir sąmyšį.

Mielas Skaitytojau, ką aš čia

Gerbiamieji, tikėkite manimi. 
Man' skaudu, o kartu labai, keis
ta,,. kaip gaiima atsisakyti nuo 

J to, kas'-mūsų, pro'senių sukurta 
nstorijos raidoje, mūsų-;priešų 

i mėgintaeibes kartų, sunaikin
ti r vis^ dar x išlik'onie,; ndrs' ir-ina- 
ži. Lietuva didvyrių 'žemė! 
'Susitarkime" Visi Būti tais did
vyriais, didmbtėrifms, .^įrody
dami priešams, .k^d^mgs verti 
savos praeities, iš ktirioh sūnūs 
“t,estiprybę^seiniė”.^ ■

"Su Reorga|iįįzXcįt(t?? irAl^kiu 
lietuvių, :..kaip;' A.įaląiftpjęnė, 
pagalba.,mes išliksime.^Pedys i 
petį,-na, vyrai;”kas gali, susto
kim j darbą ūž mylimą šalį?

1

— Lakūnaš A.’P.‘-Mitchell at
sisakė bet kur skristi-su teroris
tais. Jis pasakė vykiausiam tero
ristui, kad iš Chicagos jis niekur 
neskris ir lėktuvų grobikų įsa
kymų neklausys. ;’"r

sakau, yra tikras mano vidaus “,^-ypimo keliu 1973 met, 
balsas. Be jokio smeniškumo, 
be- jokios kam. nors neapykan- 

-.. _ j j.i ■ • jtoš. Esu tikras, kad, jeigu atsi<
tuviai butij pajėgus išleisti daug didesne, platesnę sm- daugiau tokiu ^drasuo- 

^’ lių’,’ kaip Vaisiūnienė ar kiti, 
mūsų -kovos frontas būtų daug 
atsparesnis. ’ *

Nereikia bijotu Tenka vadin-| tojo atsikratymo “netinkąmais”, 
ti -daiktus jų tikraisiais vardais/ patys išprovokavo, galima sa- 
Čia kiti stoja piestu: tylėkite, kyti, įkūrė Reorganizaciją. Tai- 
nes tuo savo pasipriešinimu pa- gi, Reorganizacija yra ne kas 
dedate okupantui. Netiesa, ma- kita, tik senosios, jei taip gali
no ponai ... Ne kovotojai už’-ma pasakyti,
lietuviškumą padeda okupantui, darbas. Ar sąmoningas, ar ne, 
bet einą atatupsti prieš. Ar tieįirgi kada nors paaiškės.
padeda okupantui, kurie palaiko' Vaisiunienė save rašinį baigia 
ir remia -įsisenėjusius laisvini-1taip. “Budėkime, kad tokio liū

dno likimo netektų sulaukti, kad 
neliktume tauta lik istorijos pu
slapiuose ; įrašyta, kaip kadaise 
egzistavusi.”

Dar gal ne viskas baigta. Dar.

t j apimančią enciklopediją. Tremtiniai galėjo išleisti 
monumentali darbą, o pavergtoje Lietuvoje nepajėgė

cagos-Jietuvių istoriją” ir kitus monumentalius_ darbus. I Lokio veikalo ir leisti. Vilniuje dar ir , šiandien Bostone 
Istorikui ir-lituanistui didelės, svarbos .turi .įvairus Ame-1 (jĄV-bėse) išleista enciklopedija tebėra užrakinta, 
rikoje.; išleisti atsiminimai^apię .neprklausom,ęs. ĮJetuvos j jeįgU pavergtos Lietuvos inteligentai apie išleistą enci- 
gyvenimą ir pastangas^, žingsniuoti su luiltūringomisj ję]Ope(jiją nieko nežino, tai jie galvoja, kad jos nebuvo, 
vakarų tautomis. Visi žinome, kad^bet koks knygų lei- Dideles aukas padėjusieji inteligentai šią vasarą 
dimo darbas tremtyje yrą sunkus ir vargingas.. Reikia įgą^ė.dar vieną iliuziją. Jie manė, kad jų siunčiamus 
daug energijos veikalams. paruošti, knygas apipayida- ]ajgj£USj knygas ir žurnalus mokslo įstaigose dirbantieji

Dideles aukas padėjusieji inteligentai šią vasarą
f'

linti, kalbą.išlyginti ir reikia daug lėšų knygoms išlei
sti. Didesnės vertės veikalui išleisti buvo lengviau, susi
darydavo kolektyvai, sutelkdavo pinigų, net dažnai in
teligentai sudėdavo savo paskutines santaupas, kad ga
lėtų išleisti sav indėlį Į kultūrini lietuvių;. gyvenimą. 
Labai retas galėdavo prieiti prie stambesni^ finansinių 
šaltinių, daugeliui teko naudotis savo šeimos santau
pomis arba nedidele kelių draugų talka. ' ) (Tęsinys)

Šie tremties inteligentai pasiryžėliai, Žinodami I Lygiagrečiai su kalba žygiuo- Ūs dažnai dainuoja dainą, visai 
apie gimtame krašte likusius tokios pačios minties svetimybių įsigalėjimas nieko bendra neturinčią su lie- 
draugus, stengdavosi prieiti ir bandyti - juos-;infor- papročiuose, net liaudies šo^ tuviška melodija ar lietuvių dva- 
muoti apie jų indėli ir lietuviškąją kultūrą ir mokslo kiuose ir dainose. Jaunimas, ži- s

lietuviai pamatys ir galės žiniomis pasinaudoti. 
Taip nėra. Rusai Lietuvą visiškai izoliavo.

JONAS VAIČIŪNAS

MALONU IŠGIRSTI TEISYB

Tarybos rinkinių metu, 1974 m. 
svarbiausiose ir didžiausiose 
apylinkėse, — buvo neteisėtais 
būdais sunaikinti, - kad nebūtų 
jokio pavojaus eiti jų pasirink
tu keliu.

N ' - ‘ ....
‘ Deja, jie apsiriko. Vietoj lauk-

Bendruomenės

Vaisiunienė savo rašinį baigia

nio veiksnius, ar tie, kurie į juos 
veržiasi, kliudydami ir dupli- 
kuodami ir taip nelengvą jų 
darbą? Ar tie padeda okupantui, 
kurie nekreipia dėmesio (ar per 
maža kreipia) į atžalyną, ar tie,| galime susiprasti ir tvirtai stoti 
kurie nuo pat lopšio stipriai ji'kovos fronte, 
prilaiko, kad jis nenutautėtų.
■kad išliktų lietuviškas; Ar tfe ta kova lengva. -Ji~ sunki, nes 
padeda okupantui, kurie prieš- diena iš dienos einanti nenu-

— Prieš preziderftą Tito. Ame
rikos serbai dar nieko nepadarė, 
bet amerikiečiams sukėlė^daug 
visokių bėdą ir" nuostolių.

Meluočiau, jeigu tarčiau, kad

— Aukščiausias JAV teismas 
pasisakys_apie vaikų teises. Tuo 
tarpu nėra įstatymo, aiškiai nu
sakančio vaiku tėises/

- . . 3 — Ugandos paHamėntaš
sia: arg.; niekas niekad nepamo- tarauja prieš pavergėjo mums trūkstamai. Gal mažumai jiido iš pareigų dabartinį prėzi- 

sritvje padarytą pažangą. Įsitikino, kad Vilniaus pašte noma, nežino ir nesupranta, kad ko? šxai, čia ir bus didelis, pats siūlomus spąstus, visokias sto- lengvesnė. denta.S“Po Damoklo kardu” V. Karoso- komentarų komentarai
BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

(Tęsinys)
Kadangi Karosas šioms savo mintims neduo

da jokio paaiškinimo, todėl tenka pačiai spėti. Ar 
tik jam neužkliuvo kun. J. Prunskio rinkimas do- 
kumentalinės medžiagos apie žydus, dainavusius 
lietuvių tautos genocide. Ištrauka buvo atspaus
dinta “Drauge” (1979-5-25) su garbingu prierašu: 
“Žydų pulti nenorime, bet prieš puolimus nebijo
sime iškelti faktus”. Aš manau, kad tai yra pro
tingiausias kelias: dokumentaliai pasauliui prista
tyti mūsų tautos tragediją, kuri pati prakalbėtų 
už save, negu spaudoje vesti bergždžias diskusi
jas, kuriose turi progos pralįsti ir žydberniai su 
savo (Raseinių Magdės) pareiškimais, daugiau 
visą reikalą sukomplikuodami... Žydai į pasaulį 
išleido daugybę savo tragediją vaizduojančių kny
gų, kuriose yra apšmeižti, apkaltinti lietuviai be 
jokių dokumentinių Įrodymų. Kodėl tie lietuviai 
iudofilai žydų dėl to nesmerkia, bet puola besi- 
ginan.iū- Hetuvius, jeigu jie nėra savo tautos iš
davikai. o už tiesą kovoja?

Iš V. Karo.-o komentarų man susidarė Įspū
dis. kad žydų-liet irių santykiuose jis pasisako už

pataikavimo ir padlaižiavimo taktiką. Reiškia, 
mes turime atsisakyti okupacinio laikotarpio is
torijos, vengti kelti viešumon savo tautos trage
diją, slėpti savo kankinius ir tautos genocidą nuo 
savo ateinančių kartų ir tik todėl, kad -.neužrūs
tintume rusų ir žydų tautos žmonių? Jeigu patys 
žydai nevengia konfrontacijos, tai kodėl mes tu
rėtume dėl jos drebinti kinkas? Aš manau, kad 
mes žydams turime daugiau ką pasakyti, negu 
jie mums. .. Tokiu atžvilgiu Karosui Kairio ro
manas turėtų net labai patikti, nes juk Kairys 
tiktai besaikio žydams pataikavimo įtakoje ap
šmeižė nepriklausomą Lietuvą, mūsų tautą iš
vadindamas antisemitais. Supraskite, žydai ne be 
reikalo padėjo bolševikams žudyti ir tremti į Si
birą lietuvius, bet todėl, kad tie lietuviai buvo 
žydams Ytusikaltę.

Toliau savo komentaruose V. Karosas vado
vaujasi išimtinai “Akiračių” linijos mintimis. 
Pristatęs prof. Zenoną Rekašių kaip intelektua- 
liškiausią išeivį, Karosas cituoja jo pasisakymus, 
kuriuose yra kalbama ir apie žydšaudžius , nuo 
kurių siūloma atsiriboti. Reikia šypsotis, kad tas 
garsusis “intelektualas” Rekašius net savo priva
čios nuomonės neturi, bet kartoja žodžius pačio 
aršiausio “žydšaudžių” medžiotojo Wiesenthal. 
Štai ką “Tėviškės Žiburiuose” (1978-10-26) žydas 
dr. A. Štromas rašo: “Tuo klausimu esu kalbėjęs 
ir su garsiuoju Wiesenthaliu, nes abu esame Sa

charovo tribunolo nariai. Jo patarimas lietuviams 
buvo — atsiriboti nuo kaltininkų, juos pasmerkti, 
kaip tai padarė olandai ir kiti, padėti išaiškinti 
kaltininkus. Mano nuomone, tai būtų geras spren
dimas.” '

Kaip matome, žydai, kaip ir bolševikai, sten
giasi lietuvius įtraukti į savo kolaboraciją — siū
lydami patiems lietuviams įsijungti į žydų kovą 
prieš lietuvius. Reiškia, tie du žydai, tikėdami lie
tuvių tautiniu sRpnumu, stengiasi- jį išnaudoti ieš
kojimu lietuvių tautos išdavikų net lietuvių išei
vių tarpe/ Ar tik ne dėl to okup. Lietuvos komu
nistai dr. Štromą išleido į užsienį?! Bet kodėl tie 
du žydai nepasiūlo žydams atsiriboti nuo savo 
tautiečių* kurie talkino bolševikams lietuvių žu
dyme ir trėmime į Sibirą? Kodėl Štromas su 
Wiesenthal nepasmerkia lietuviams nusikaltusių 
žydų ir nepadeda mums juos išaiškinti? Ir tiesiog 
sunku suprasti, kad, vis dėlto, lietuvių išeivių tar
pe atsiranda tokių dvasios ubagų, tautinių iškry
pėlių, kurie nueina talkinti ne tik bolševikams, 
bet ir žydams jų veikloje prieš lietuvių tautą, ne- 
sigėdindami šitokiu žemumu patys save išniekinti. 
Aš siūlau nuo tokių lietuvių mums pirmiausiai 
atsiriboti ... .

' f V * . V

Žydai, išskėstomis rankomis sutikę-mūsų oku
pantą, pirmieji išėjo nekaltų lietuvių žodyti. Ir 
tik dėl oportunizmo — ieškojimo sau praktinės

naudos,, o ne dėl.kokio keršto, nes ‘keršinti į'ie 
mums neturėjo už ką. Be to, žydus su rusais dar 
riša ir komunizmo' ideologija.

Lietuviai .niekados nėra buvę antisemitai^ ir 
tokiais dabar nėra, tie, kurie lietuvius kaltina 
antisemitizmu, yra komunistų (žydų ir bolševikų) 
agentai, sąmoningai pilantys gazoliną į lietuvių- 
žydų kivirčų ugnį, kad dar labiau užsiliepsnotų. 
Lietuvių žydams neapykanta, kad jie prisidėjo 
prie okupantų Lietuvoje vykdomo lietuvių tautos 
genocido, nėra antisemitizmas. Argi būtų normalu 
džiaugtis ir žydams dėkoti už tai, kad jie. mūsų 
tautos žmones žudė, kaip kad padarė Anatolijus 
Kairys savo romane “Po Damoklo Kairiu”?-ta
čiau nereikia stebėtis ir laikyti nenormaliu reiš
kiniu, jei vienas kitas lietuvis, žiauriai nukentėjęs 
nuo žydų: išžudytos ar į Sibirą ištremtos šeimos 
tėvas, sūnus ar brolis, desperacijos stovyje įsijun
gė į okupantų vokiečių veiklą prieš žydu& Lietu
viai neturėtų tokių savo tautos žmonių smerkti, 
bet juos užjausti, nes jie buvo nelaimingos pačių 
žydų tam kerštui išprovokuotos aukos. Bet luo 
būtų galima pateisinti žydų prieš lietuvius geno- 
ridinę veiklą ypač tada, kada jų pačių žmonės 
Vokietijoje, vokiečių jau buvo, persekiojami ir ^žu
domi? Anatolijaus Kairio fikcine melagyste ? ;

(Bus daugiau)
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Kauno bazilika

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

M49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
medxcal Building} Tol. LU 5-6446 
/tuma ligonius pagal susiurung- 

Jei neauuiepia, sKamowu 3*4-6004

Utiso telef.; 776-2660
Rezidencijos tslet.: 448-5545

OR. PAUL V. DARGlb 
GTOFTCMAS U CHIRURGAS 

Weat^hastec Commwrury klinikoj 
Medicinos direkiofius 

b. Mlnfiaun Kd., Wesictioter, tu 
vAl.Aj.VdUX 3—a oar Do dieuuims la 

auk< sesuoieių b—J /aL 
ftL; artx 562-2728

TEL. — BE 3-5893

DiL A. B. ULE v ECKAb 
uluriuj>Q ik cniKLiNUA;

ARIU Lrt^us
3yu? uMrd Srrwr

UK ^KAinK ULECKAo 
OPIumei ristas

- KALBA lUKlUVlSAAl 
26JL» W /i St. Tai. 737-614$ 

Lianna aiua. PntaiKo akinius u 
"waUtt lenses’"

VaL agai šutu tarimą. Uždaryta tree.

DK.LEONAS SElBUTlb 
INKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rtS STREET 

. VaL antrad. 1—4 popiet,

DR. VYT, TAURAS |
.TOYTMAS IK ^MIKUKUAS

5«tMr« praktika, spas. MOTERĄ Ilges.
Ofisas 2552 WEST 5Ytft SlR'JlT

- T»l. PR 5-1223
OFISO VAL.; pirnu antiacL, trečiao-j 
ir penkt. 2-4 ir o-a vaL Tat fiwiaaie- 
uiaia 2-4, vaL popiet ir fctu. Luku 

emrtu amaumnu.

APIE PABALTIJO TAUTAS

■

mo vietos, ar tai buvo pilkapiai, pačiu pasitvirtina tų genčių dar 
ir laklojimai kapuose, buvo pa- >rieA.krik*xionybės laikais tam- 

rus ry'ya ir jų religinių apeigų 
ra:4rjsfa\ matyti, 

. ienodu tikėjimu ik: vokiečių jsi- 
eržima • jų kraštą. Kadangi šių

renk’įnami paminklais su auks
ai išlenktomis kartimis ir p-'ait-r»en<trumas,
•.otų gyvulių ištemptomis odo
mis. Tokio tradicinio tipo laido- >
iimo pam r.klų pągditim > rajo-i genčių ir med iaginė kultūra

* ' “A .'•v * • • 1 • Į • v 1 ■ Ui • 4 . I •p i?š vokiečių įsiveržimų rodė 
Aiškius bruožus ctn'nia artumo, 
ga'inia tvirtinti, kad jų susivie
nijimas į vieną tautybę buvo

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

• • 9
"Grįžkite į imm ir aš i lūs, sako karorviiy Vi«5pit»M, 

Mal. 3:7.
Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievoįas už nia sritis, kuries iki vo

kiečių Įsiveržima, buvo apgy- 
zentes leto-lieluvių genčių: prū
sų, sūduvių, rytų lietuvių, že- 
miičių ir dalinai, kuršių. Tuo jau čia pid ne už kalnų.

ETNINE PIETRYČIŲ PABALTIJO GYVENTOJŲ SUDĖTIS 
9 PRIES ĮSIBRAUNANT VOKIEČIŲ RITERIAMS 

. IR LAIKE JŲ |SIBROVIMO
gyventojai, kuria XII XIII mą, paaiškindamas ką jie 

mž. gyveno leto-Hotuvių lari'o- kia Eetuviškai. Skaisgiriai 
ijoje, socialiniai nebuvo vieno- kia “iškirstas gojus 
lai išsivystę. Tuo laiku, kai ši T ai -— 
e.itorija pasidarė vokiečių ag- 
esijos objektu, ekonominiai ir 
socialiniai labiau buvo pažengę 
įietų-vakarų rajonai ir Sambos 
pusiasalis, čia gyveno žemdir
biai ir žvejai, kurie buvo įkūrę 
daugybę gyvenviečių ir visą ei
lę sutvirtintų punktų. G nlaro 
šaltiniai, jo apdirbimas ir mai- ank 
nai su kaimynais tu ėjo svarbų gi’ventojai žemdirbystės srityje 
vaidmenį pajūrio gyve , tojų nia- mažai tesiskyrė nuo pietinių ra- 
erialinės ■ gerovės klestėjime, jenų gyventojų.
kraštas buvo turtingas žemės Nemuno žemupyje ir į šiaur 
jk o produktais, pasižymėjo žu- nuo jo gyveno žemaičiai, kuri 
vies ir medaus gausumu. Ar- ekonominiai buvo daugiau atsi- 
ehecloginiai iškasenų radiniai DaY XVII amž. šioje srityje 
.‘ddo, kad ir verslas — metalų kone vienintelis gyvenamo na- 
apdirbimas, puodininkystė   i«o tipas buvo apskritos formos 
buvo pasiekę aukštą lygį. dūminė pirkia dengta šiaudiniu

Kiti rajonai, toliau į rytus, slogu, tuo metu, kai pietų rąjc- 
palyginus su šia sritimi, buvo nU gyventojai turėjo jau gereš- 
savo išsivystimu kiek atsilikę. n*us stačiakampius Tęstinius pa- 
Sunkiai įžengiamos tankios gi- status, (žiūr. duomenų saritrau- 
rios (miškai, balos) kliudė gy- apie žemaičių gyvenamų na- 
ventojams apdirbti platesnius statybą pas A. Merž'inskį,
žemės plotus. Krašto vidurinė 1899, psl. 392-395, 444-455). į 
dalis buvo retai apgyventa: 
svarbiausieji gyventoja: ten bu--

- vo medžiotojai ir žvejai, žem
dirbiai gi mažomis grupelėmis

reis- 
wittair- 

miško vidurys”, užkam
piai - “m’š’iingas”, d. ksniai —
“išdegintas"’, trakeniai — ‘iš- 
rau’as su šaknimis”; iš to pa
ties lieluviško žodžio šaknies 
“traukt/’ (išrauti su šaknimis) 
sudaryti pavadinimai Trauksė- 
dai ir Trakiškiai.

Nemuno lyguma buvo daug 
iau apgyventa ir vietiniai

per
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėrtė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat. jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantras net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

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

I

Mažeika / Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

. (Tęsinys)
APIE MEDINIUS ANTKAPIUS IR KAI KURIUOS 

KITUS LAIDOJIMO PAMINKLUS PIETRYČIŲ 
PABALTIJO TERITORIJOJE

yra lietuvių kryžiai su Nukry
žiuotuoju prie ki-yžkelių, kaimų 
•galuose ir ant kalnelių tarp lau- 
■kų. Nepaprastas tų kryžių aukš
tumas (keli metrai), jų gausu- 

deivės simbolių. Ta aplinkybėj mas tam dkirose vietose ir pa- 
Įkad antkapiuose atvaizduota ne.galiau tų kryžių su Nukiyžiuo- 

tuoju po stogeliais ■ vaizdas ver
čia prisiminti tuos senus stul
pus su ištemptomis prie jų odo
mis ir pagalvoti apie šių “nuki-y- 

"ži aviniu”’ 
krikščionims pasyvinis “-nukry
žiavimų”- pastatymas prie stul-

1 
i
Ji priima j savo.glėbį .nuniirė-

įr Į^aip tik jos garbei turė- 
jnh Aparatai - ±*rotezaL MdcL bau- _ . . .
MĮ liftai, ^pečiai*.pasaite EJioma. jo būti statomi ankapių pamin-

Uxaua supports ir l L ą klai. Todėl suprantama ant jų 
ir 0-8. 8—i į «6gulės buvimas kaip vienas tos

MsŪ 6jrd 5U Ghicasfr. If L 50625 ’ ;
i*Rof »cr 4-SO64

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
. takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St.Petersburg, Fla. 33710

Tek (813) 321-4200.

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
t St, Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

vieriSš; bet dti paukščiai,-kas la
bai primena balandžių- atvaižda- 
vihio įproti,’ tokiani"'spėiiojrmui 
nepriestarauja, lies gegutės pa
keitimas’ balandžiais galėjo Įvy
kti vėliau, kada sumenkėjusios 
'Šeh'os -tradicijos'liūVo kataliky
bės arba protestantizmo perse- pu buvo tik sena pagonybės tra- 
kiojanioš.' ’

Rytų ir Pietryčių Pabaltijo — 
Lietuvos teritorijos dalyje nu
rodytų tipų antkapių neranda
ma; juos pakeičia stoginis ant- novės laidojimo paminklų reikš- 
kapių ki-yžius, Pankšus kryžiai ulė, kuri pagal religinę-tradiciją 
ir kryžiai ko|>iy-tėlės buvo Nau- išsilaikė pietryčių Pabaltijo te- 
gardo ir Archangelsko gubemi- istorijoje iki netolimos praeities. 
jose. Bet už tai visai savotiški Ta tradicija rėdo, kad laidoji-
wdtClI** *•** —

PERKKAUSTYMAi

Lsidimei — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

JI ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

T»Mj HBmtok 4-2413
7159 $♦. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL 40429

Programot v»d«|a

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

Visos laidos iš WOPA stotie*, 
baftga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL P-P. 
iš WTIS stoties 1119—AM banga.

2648 W. 71st Street 
Chicag-o, Illinois 60629 

Tdef. 778-5374

(Bus daugiau)

CHICAGO. — Thomas Nolan, 
57 metų amžiaus, vienas iš. trijų 

buvo toli vienir nuo kitų išsi- miesto elektros inspekcijos biu- 
sklaidę. Tiktai XV' amž. prasidė- ro šefo asistentą, teismo nuteis- 
jo žemdirbių gyvesnis pasistū- tas ,už prievartos priemonėmis' 
mėjimas į krašto gilumą, o iki reikalavimą kyšių. Nolan reika- 
tol jie i 
gyveno srityse arti Nemuno i 
jo intakų (pav^ Šešupės) terito
rijoje. Tani laikotarpiui tenka 
tokios lietuviškos gyvenvietės

■ * ■ - - kaip - Skaisgiriai (SkaisgiiTen),
, .*. , - . - Vidg-riai (Wittgirren), l’žkam-analogiią. Lietuviams /,• , „ . ’ ,Piai (Lszkainpen),. Deksniai 

(Dezgen), Trakėnai (Trakeh- 
nen), Traaksčiai jTrauksedenl' Susirinkimu pranešimai . 
Trakiškiai (Trckischkcn) ir kit. į ,chieagos suvalkieeiTlW- 
Kūnų vardai rodo sunkią gvven- gijos narių pusmetinis susirinkimas 
tojų kovą su mišku Zvveck ZA ’v>‘ks, ^"ktadienj, birželio 22 d., 
7. i- ‘ 7 vak vak’’ salėje’ 2453 W..ZwecK, loJS, psl. 132) duoda šių 47th St. Nariai prašomi atsilankvti, 
vietovių pavadinimu išsifravi' Ses vra daug svarbiu reikalų aptarti.v Bus ir vaisęs. # E. Strungys, rast. <

daug amžių išsisklaidę lav?s aP’e $13.000 kyšių iš apli- I 
j. kantų už “palankią” inspekciją. • 

Federalinis prokuroras Thomas 
P. Sullivan pasakė, kad. teisia
masis Nplan buvo žmogus cini
kas, kuris didžiavosi savo meto
do nedorumu ir savo dalyyavi* 
mu korupcijos sistemoje.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

dieija — paaukotų gyvulių odų 
ištempimo tąsa ir todėl ši 
’tradicija taip plačiai paplito.

Taip pasireiškia kai kurių se-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

$

Mylimai žmonai ir motinai

1

I

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

For your headache get 
extra strength and safety, too

Anacin* has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. ' 1 ' tablet. Gives you safety you

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

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

•<

ALDONAI ŠIMAITIENEI
mirus, jos vyra Vladą, dukteris Silvijų ir Audronę, taip 

pat sūnų A ytautą ir visų jų šeimas nuoširdžiai užjaučiu, 
drauge, su visais liūdėdamas.

Pranas F. Lukas

ktotwiy k«iba: kasdien nuo plr- 
madieiiio iki penktadienio 3:00 
—3:30 rak popiet Šeštadieniais

SOPHIE BARČUS 
U0U0 ItlMOS VALANDOS 

VBot proframoe H WOP A,

1 Savings

(M>n mum $5.0001.
Ah accounts corh- 
ponitdėd daily —— 
Passbook 'Savings.

Chicagos
Lietuviu

Laidotuviu
Direktorių

Asociacijos

AM8ULANSO 

PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $40,000 *

2657 W. 69 STREET 
Chicago, 4L 60629

Tel, 925-7400
8919 SO. HARLEM AVE, 

Bridge view, IL 60455 
Tel. 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60432

PHONE 254-4470

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

lire 197.) m. birželio 21 d.. 
tletuvo’e Kauno mieste.

Amerikoje išgyveno 30 metu.
Paliko nuliūdę: vyras Vladas, duktė Silvija, žentas Valentinas 

Krump.is. sūnūs Vytautas, marti Milda duktė Audronė, žentas Anla- 
”as .“Y kas. 4 anūkės, sūnėnas Džiugas Dirmantas su žmona Raminta 
bei kiti g.minės draugai ir pažįstami.
a . ^\una.s P«-Ča vo'as Mažeika - Dans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avė. Lankymo valandos prasidės šeštadieni, birželio 23 d 100 vai popiet.

Pirmadieni birželio 25 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į sv. M. Marijos Gim mo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojamą Sv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.
v. a‘ a Aldehos §rfltaitiėn£s giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
sirdz.ai kvtečiąmi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Gyv. 6(116 So. Washtenaw Ave., Chicago, IL
Nuliūdę lieka:

V yras, dukterys, sūnus, giminės.

sulaukusi 64 metu amžiaus. Gimusi

Laidotuvių Direktoriai Jonas Evans Jr. ir S/asys Evans.
- Tel. 737-8600.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayette 3-35Y7

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138 - 113f

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

.............. - -.-v-
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LIETUVIU DIENA WHITE ŠOX PARĮ
ŠEŠTADIENIS - Š.M. BIRŽELIO 23 D.
PROGRAMOS PRADŽIA 12:30 VAL. POPIET

1: Darius-Girėnas ir Don Varnas postai įneša vėliavas.
Didžiulę Lietuvos vėliavą įneša skautai. ’ "

2. įvažiuoja papuoštas vežimas “Lithuania” su Ąžuolo 
moko orkestru.

3

g į r
Steb į’

I 
jĮžygiuoja astuonios tautiškų šokėjų grupės. Vadovauja, . 

Faustas Strolia ir Nijolė Pupienė.
Solistas Algirdas Brazis dainuoja lietuvišką dainą. ” ' ”’ 
Solistė Nelė Paulauskaitė dainuoja antrą lietuvišką .dainą. 
Šokėjai'šoks “Malūną” ir “Vėdarą”.

--^4. . -Į.

Nelė Paulauskaitė giedos Lietuvos himną, visiems pritariant* i s 
Algirdas Brazis giedos Amerikos himną." '* "
Pakviestas lietuvis, garbės svečias, išmeta pirmą beišbOlęV ’ ‘
Su radijo pranešėju bus Kazė Brazdžionytė. .Ji

Autobusai išvažiuoja nuo Dariaus-Girėno salės 11 valandą. Dėh

4J
5.'

v' 6.

7.

8.

< įL

dviejuose turnyruose), Gott
fried, Fibąk, Alexander, Higue
ras (irgi nustebinęs savo greitu 
pakilimu), Oran les, Clerc, Tini 
Guliksoti, Barazutti. Turnyras 
pradedamas biiželio 25 dieną. REAL ESTATE

JONAS VAIČIŪNAS, pasižy- 
.‘niėjęs žurnalistas ir publicistas,' 

visuomenės veikėjas, po opera- .------------------------- ------------------------ _ .
, cijc’s jau pasveikęs, grįžta į aaM* PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
.bą birželio 26 dieną. Priešltai.1 IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. 
boninhj.proga.'biržęįL^dfeną,1 dėl visų informacijų KREIPTIS I:
kaip ir kasinef?;V^ūną žada; MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

f aplanky ti jo' vasarvietėje Lnke- 
įsklėje (už l'nion Pięr) jo bičiu-Į{ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
įliav u? artimieji, -palinkėti atei- 2212 W. Cermak Road Chicago, Ill, TeL Virginia 7-7747 
tlyje .syeįkątos^ jr'energijos, kad

‘s’| l^ettiyiškį pįetūs ir ineksikie- įgręičihu'gajėtų- grįžti į visuo- 
glaisto, dešrelių ir ledų, j meninį darbą, iš kurio prieš Ii; 

' įėjimas veltui. g? buvo pasiprašęs “atostogų”.
• • v J: v Į ' * ' J; \ j.h * * =

v Gąižųtytė dąlyva-L
SįOTisiavieien^ yo su^JąyoJgąniybos rankdar-r 

ChirągOj.Lawn .mener-pa- Aardo diėnpįproga "Naujienos1 
rodojev Ji lairiiėjo antrą vietą, 'linki, geriausios kloties ir būvu- Troy.

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimo! i 
REAL ESTATE FOR SALI

jauniesiems svečiams? Bus

I* J

anksto Sox parke. Klauskite lietuvių.jyietos..^.-^^,... N-^^sarĮ^f nrelkr Ų'“San 
-'■'^us išdalinta penki tūkstančiai uLabas” sagių. Jas Į f^r31*1500’

• tautiniais'drabužiais atidengusios lietuvaitės.
“^Pi^Į^įnfor^os skaninkite Vineei-Samaškakr(- į??e? Por^PĮ^ųLafvykęs KPle 

.< v?-: •* s^rbe‘/925-1200 įxt, 234 name: 521-4558. /

Vaičiūnas yra nuolatinis 
Naujiena” bendradarbis. Jam

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

Du butą L medinis su skiepu ir ga
ražas. švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir

’J | F .J *_ t * - - * v * į -y. ‘ -“C * ‘ ‘ V -7L* - J -

Ilgametis patyrimas -— sąžmiriįaš darbas C

1 
u 

*

I;

. 1 
■ 

k 
1 sy-W
■^R 

į 
.ft 

L 
■ 
* ill.

’

’ s ' i, J.,.... ...., f hips^nergjos. ^.,.4 '•
* Tradicinė Pėnsilvanijos

*. - n .'į . •"

Lietuvių Diena l>us rugpiūčioi
12 Lakewood Parke, Barnesvil. j A. A; JL0ZĖS AlGUSTAI- 

T>a:?Ren^rhū rūpinasi 144i?TtES - ^VAIČIŪNIENĖS po- 
LietavasfVyciį kuopa. i [mirtini, pii-niąjį lęįdinj, 'abu see-; 
. , <> i įos veikaftysj -^Eglė, 'žalčių kara-
, -.-^>>Rranaš Markuza,* pasktt-4“ " - 
utinių, metu būvės Regent Plazą 

m^%ai^^^&SI^įg^^mūQs^unįEė^if; 
®afeel7s7. Dėkui iiž 7eLio.. 16 - 4 - ®uvo sąmoningas

4 T £

1 (raiiąiisk^

įtų Anierikos^įį. ^JąrųūetteyPąr-- 
i^ą, čia įsteigė kambaęhių gy- 
jyuliukų priežiūros -saliofių bd-

fe i ’ J?iety^AmerU
>kos praf 

jam.’jgg- užųojauta.gi'

American. Travel Service Bpreau Į f^renūmeEąl^Ztrž?;
19727 S. Western Avė., Chicago, IH. 60643 į ’
U . Tekt. 312 238-9737 •/'.■įų.J-

• Nemokamas patarnavimas _ tįsriomt -lėktuvų, .traukinių. lalru, ke&x

į l^I)^ffįfjį^ntiT^Sčlhw^įfėne 
įįeį iš Brookfield,

minėms: ir draugams ■
r W ’ SPECIALI 20% NITOLAI-^

S* :
* ■7 i

1

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.

. Medinis namas su‘geležies (Hard 
ware)

liehė” 'ir' ‘‘Lietuvių' vestuvės’’ 
leidžia sūnus. Spaudos darbus 
atlieki' V V' Printing. Viršeli ir j 
papuošimus tvarko dail Vladas! -

- - -J* ~ ~ -- 1 <’ * " ~ *" ■' 1 • ■ -r

Vijeikis: Nuotraukas knygai paA- 
-koliho ’bbvė :abiejį. veikalų vai
dintojai -''os- 'Wuerzburgii šiof 
wkloje; Ą Pirmąją •i="''kdtektm*ą. 
tvarkė ^ Aleksandras Dundulis, i.

prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
.. Notary. Public ___

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

p Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

DAR SENA KAINA

Parduodamas žema kaina 4 kamba
rių mūro namas ant 37 pėdų sklypo. 
Nauji Jangai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką. ............... -J-

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys,’ atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000. 

NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai: po' 6 kambarius 
ir trečias gražiame beisnųmie, ,Daug 
vertingų priedų. .

2 AUKŠTŲ.mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,C00 pajamų. Nau
jas stogas, gažu Šildymas, apsauga 
nuo potvynių, alunrinatn - langai,- ga
lite pirkti už $41,800.__________
- MODEBNUS._15_metų_iEūro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. f>aug - oriedų.. Marųuętte 
Parke,. aukšta kokybė, $60,000."

MODERNUS-Z aukštu-mūrų namas, 
apie $18,000 pajamų. Geroš sąlygos. 
Marquette Parke. - ’

S anksto — pries

>-

|.Tarkb ŠiaiįSi^ri rbaloriiai dus?

, . bfiet^iigrjam-zi: ■i? f m

įosl - at ^yilri^es. Dekb Tant|

papūbšafaii pasirodyti~ -visubniČriėj- -Sūnūs 
; .PERKAME - Sidabrinės 'if”žuksp sak.o/kad neJAistpardarinefaihay 
nes., monetas ;- bed Įiastd 'zėiiklųJ I ' 
įiole^cijasi; Mi&atųe aukštas] karnai. Kas norės:-gauti knygą 
kainas. PATRIA, -42ff7' Sd. Sac-j turės, asmeniškai- kreiptis Į lei- 
:Į&njėn(tG.i - tprie Aūėhėi-y -- 
į ;> įjelj-24^5031- (Ph)

jAlVXTAS GĖRULAlTIS, įsa

bus dalinama jo nuožiūra neino-

Įvairi apdrauda —FNSURANGĖ 
BUTŲ -NUGiVlAVIMAS—paren- 

kam •' nuomininkus
. 4243 W?’63rd St.; Chicago

; Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
- 2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534 |

r ni |><-

.a’

viš Kitixithi MHiBiui .
naują, prenumeratorių ; 

malonu j sjielilti. yĮgiem^-jskaitĮ^
. .: , į įįij ' ajhs \ i

MykolasKaraitis. ra v.. Grasd nwv> Uasis

dėją-.

svečiais pinigine motelyje prfsywft W8rib.‘ki 
žaidimu, kambariu* .TV, teletomržri kfšfe^mod

Mūsų bendradarbė, ir savaitinės^kfi 
intorė M Miškinytei paskyra { $5fr prwWfe i Be 
mecenatų, karių - veriingos ‘ dovanos .bur skelbi 
triniame, Naujienų .pitatika.— - z ?*< ♦ 7*

.. Visas ir tieras ktieči*me..L<lkflfiąfa -

Prenraneratoa pratesimo,.

dėl paskyrai Įį' danfftta

^nėjimas^^^ū^^į^

belfi
,.nį:

71 L

n ų *- : *•' a -«.. - - -/i; T
’t -Mį-'

W-: iO i •

KADJISMOt ' ■' ‘L 
I7i9 SO:liALSTlD IT. \ .■ ..

d a’ ankitc. be nglBlme pnteria mvw

Pararti D Tirta# <

i c

Jf • J. , ’

. - - r*’ ’r

AtfretM

v UIufriTT' Xiujleeu kaip dovaną stye 
yra nauju akaitytoju. Pried* _—   <

Pavardė Ir vardu —.--------——  -

Adresas

Spoosoriau* pavardė, vardas Ir rietovi

F] a tinimo rajina proga, p&laDndamu Betarška epeudą Ir MauUtnų 
angaA praiaa ja* siuntinėti už pridedamu* —_____  dol

Pavardė !r varda*

Adresu

• Platinimo vajam 
tinimui nemokamai

Pavardė Ir vardu

Adresu

Pavardė fcr vardu

Adresu

Pavardė tr vardu

£ drąsu

ųinkasy< 't. regiątravijsi ’' 'MlyvaW: 
^i^žttKisįajn^JiftietihihiHe Witri- 
^blftdbhoptuhiyrčS An.-glijbje.r Pet- 
į|| Įr užĮiernai jiš bifVb įiagie- 
^i^šųpiisbaigmę £M.'ta 'viėr 

nitiMiidėjų: šįiiiHf 
jjft, ;4rašy taš-j ketvirtu o jiiv ^taiį^ 
jaųtomažiškai ibitS>dskifes! fke’-į 
tVlDČjl^Vįf u/v;.c

žaidėjų-stiprumo” eilė nusta-|&jti pa'Štu.
ftyW šęM^r^iMfcEbfcdė;. Con-įj ”
jiięš^^r-ufei’tfe,į-Tariher (pas-: 

, Viį 
^.•^^^Pec^fn-etikėtai? Taftai 
g^ai - usužaidęspaškotiriraSse

irtiw

6^62^-|į^TėL:WA 5-2737’’- 1

■ Jt^TAS Wi^OįPOŠ SANDELIŲ [

‘ P'H-

i o 71:

rv'r'z'.hu

V . • ’ l. « ; ’ ' i ?V '* i - •

W’.!- 1 "U 'U*

i SIUNTINIAI Į, LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

AIARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
250rW>69th St.,’ Chicago,' HL 60629. —. TeL WA 5-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
jrta seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 

įanizaciją, ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

-<^SLA — atirtkr-ktrftiirintus (fattrtis. gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
f darbuš dirba. - __

0 . M ~L ^mj^--rtC—""T - * — * — •—» * ■ —"■*

SLA — išmokėjo dangina kaip AŠTUONIS MIUjdNUS doleriu 
apdrauaų sfrvo nariams.

t
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas n& * ‘
Sdritienijime apsidrausti iki $10,000___- ■■r

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 
tl.CBd apdratMos sumą temoka tik $3.00 metam*.

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

j mielai pagelbės i SLA įsirašyti. ;
i ’ ’ ■ \

' , Galite kreiptis ir tiesiai i 3LA Centrą:

LITHUANIA* ALLIANCE OF AMERICA

Tet. dii) 543-2210

Juozo j^ĮaotelIo^ _ ..^1.  ,.

ATSIMLN1MŲ 
'ž-s!^4O(T7‘TTKG’XTT7T Tli y

Gražiu; lengvai s skaitoma ii!_ 
i ’ i ornL i - • - x_ - _ Iįdomi 250 pūslablŪ knyga su. 

krauta: autoriau?; troboj e;
Čikagos U apylinkės lietuviai, 

skirsfe&į^Biėgėjaippratšdmi at

gyy^ps^iiiejĮ ’^rašomi uzsisa-

j ; Knygos kaina -^ 5 doleriai, 
rAutoriaus adresas:

J - S. Campbell’ Avė.,
• ■ :Čiiič4įį; IL. 60629. 1 ”-? : 
y ; *f. * / ’ j”-’ 7.7 - >■ ■ : ■ '•< ■ - ' ' • ’ 

7KA1P SUDAROMI
TESTAMENTAI ■

| /Tuo . reikalų Jums gali dau 
padėtrfeisimnko •Pranošulo 
paruošta,. . teisėjo " Alphonš«:
W ei l š peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išlepta knyga su lėgališkomū 
foniibiniį. ‘

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608'. Kaina $3;00, 
su formomis — $3,90.

• Pašto išlaidoms pridėti 90c.

I' RENTING IN GENERAL 
NuomosI _____________________

C" GOOD INCOME PROPERTY į 

2 flat bi-ick. 2-5% room apartments J 
Electric heat, electric. kitchen. Full1 
basement and enclosed rear, porches. 
2 car garage ’ including adjoining va
cant- lot. Carpets and appliances. %• 
block from,. :grammar .and high 
schools. Vicinity 56th and Maplewood.

Priced in low 50-s. - 476-7548.

Į

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chi c a gos miesto leidimą.
Dirbu .ir užmiesčiuose 9£©*t» 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ava.
Tel. 927-3559

SAVININKAS parduoda. 8 butų 
po -4 kamb. mūrini, 18 metų se
numo, su įrengtu rūsiu ir 3 ma
šinų garažais, prie Kedzie ir 
71-mos.. Savininkas gali duoti 
ttiorgičiūs:' TeL 778-4690

~ -s • i o;

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai >$9S - pusmečiui *«tornobiĮip 
Liability apdraudimas pensinirikanta

—- Kreiptis:-------—
A. LAURAITIS — t, 

4645 So. ASHLAND. AVĖ.

- SEKMADIENĮ birželio 24 d.,' nuo 
1 iki .,5_val. .popiet..atidarytas..pąrda- 
yimui 2 aukštų modemus mūrinis, 
■pelningas ir? ’tinkamas : ivairiaus dy
džio šeimoms, namas. - - - 'r<

( 7255 S©: Fairfield Ave.
-- Sav. Ji Stonkus.

Laikrodžiai ir brangenybes
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street x 
TeL REpublic 7-1941

... ' ' ' J f-- •• \r-
. ... —

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

!• : : i?*! • į . » .
Full- „time;. Experience preferred. 
Good working conditions. Must have 
Own transportation. Hospitalization. 
Paid vacations.’Good pay. Must speak 
English.' Northbrook. .- 
. 272-6446

.Experience preferred.

KELP WANTED — FEMALE 
Da rbl n I nkjp Reikia

PART-TIME bookkeeper / telephone 
solicitor t some typing.- Ideal for mo
ther with children, in school. South 
Water Market location. Will train.

DDK BONG CHUNG 
679-3628

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

INSPECTOR

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

CALCO MANUFACTURING CO.
7 >* ’ -

205 Factory Rd.
Addison, II.

623-2300

Equal opportunity employer

CAFETERIA WORKER
Full Time. 10:30 A. M. to 7 P.M.Į

i 
i

Cashiering and steam table expert-( 
ence needed. Work two consecutive 
week ends off the 3rd week end. 

, Good benefits and salary. Ask for 
Į Jane Bover.
SWEDISH CONVENANT HOSPITAL

2745 W. Foster Ave. 
784-4318

Išnuomojamas 4 kambariu1 . ~ 
butas 2-me aukšte, 7254 S. Fair r’aĮ 
field Ave. Kreiptis į savininką. ,zo“n^-

Rytų valstijų gubemato- 
planuoja racionuoti ga-

Siuntiniai J Lietuvą
tr kitus kraitra C; 

P. NEDZINSKAS, 4045 ArcMr Ar. 
Chicep*, 111- 40SSX T»L VA 7-į59tt

(Mary P*Ik 
INCOME TAX MAV1C1

M* pat daromi vertimai, giminių 
liktietimal. pildami pilietybė* pra- I 

tymai ir kitokį blankai. J

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 »/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire end Casualty Company

ADVOKATAS ' !
CHARLES P. KAL & A*»ockt*« 

2649 Wot 63rd Street „ 11
T*l. 776-5162 .,J|

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 

r * 
Vakarais teL RE 7-5047.
Raštinė Teikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams, g

MOVING
Apdraustas psrkraustymas 

U Jvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1182 arba 3763996
------------------------------------
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