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PRANEŠĖ, KAD SUKILĖLIAI NUŽUDĖ 
dhilBMOZOS ŠALININKŲ 
^įlOjfeo’STINĖJE TEBEINA KOVOS TARP . 
MAIŠTININKŲ IRi NACIONALINES GVARDIJOS

MANAGUA/ Nikafagva. — karius į Nikaragvą nepalaidota, 
Somozos" vadovaujama riaciona-; bet JAV vienos tikrai savo ka
linė gvardija dvi dienas" bandė . rių ten nesiūs. Ten galės būti 
išmušti - sukilėlius ' iš sostinės pasiųstas organizuotas visų 
priemiesčių," bet jai nepavyko.: valstybių dalinys.
Sukilėlius puolė aviacija, iš- į ---------- '■--------
griaudama kelis priemiesčių na
mus, -bandė pralaužti, plyšį šar
vuočiais, bet ■ liepa j ėgė.- / N egąs- 
diria sukilėlių irikūlkosvaddžiais, 
bet kai naciotfaiinės gvardijos 
kariai bandė' \%ržtis' į priemies
tį. ' tai “ buvo iisskrnti- vietoje.
Priemiesčiai į®;
kontrolėje. įN®į§nąlifięs. ‘gvardi
jos. vadovybė! šiandien J aiškiai 

:žino,.;kąd turi? reikalo^ su . paty- 
rusiąįsAkbyoiojąįs,h:. '

NUSTEBINO-130 ŽMONIŲ 
SUŠAUDYMAS m. /

T Oficialus sandinistų praneši
mas sako, kadiki ršįos-; dienos: 
sukilėliai nešaudė’ Somozos ša
lininkų. Jie -buvo', .suimti priė-

'"'Tniė^iūbse' ~ ir visame Leono 
mieste. Managuos šiaurėje na
cionalinė gvardija maištininkų 
neėmė nelaisvėn. Kas nespėjo 
pabėgti,' tas buvo šaudomas su
ėmimo vietoje. Užėmus sukilė
lių laikytą miestelį,'išvarydavo 
vyrus. rį: gatvei - jųo&f paklupdy- 
dąvo ir .nušaudavo., Sandinistai 
nelaisvėn paimtų j karių ^pešau-

<
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asHiko: ; sukilėliu.

pulti Managuos priemiesčius, 
kad jie teisė ir sušaudė 130 So- 
mozos- diktatūros šalininku.C

’ KOVOJA KUBOS IR..
■ PANAMOS KARIAI

WASHINGTON, D. C. — JAV 
atstovas Amerikos valstybių or
ganizacijoje pranešė, kad da- 
batriniu metu kovose prieš So- 
mozos nacionalinę gvardiją da
lyvauja Kubos ir Panamos ka
riai. Jie turi patyrimo kovos 
lauke, moka naudoti pačius 
naujausius, ginklus ir gali pa
degti arti prišliaužusi tanką. Iš 
užimtų pozicijų jie nesitraukia, 
į nelaisvę neskuba pasiduoti. 
Visą laiką informuoja vadovy
bę apie fronte vykstančius su
sirėmimus. Oficialus pranešimas 
apie Kubos ir Panamos karių ir 
ginklų atsiradimą Nikaragvoje 
gerokai paveikė Amerikos vals
tybių atstovų nutaikąs. Visi nu
tarė prašyti Somozą pasitraukti 
ir leisti vietos gyventojams išsi
rinkti demokratinį parlamentą 
ir vyriausybę. Somozai atsisa
kius trauktis ir nustačius kitų 
valstybių karių buvimą Nika
ragvoje suskaldė nuotaikas.

Mintis siųsti visų valstybių

KALENDORfcLIS

Birželio 28: Reda, Irenėjus, 
žvalga, Gaudė, Tulantas.

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:29.
• Oras vėjuotas, lis. * j

Kalifornijoje nuslydo

LONG BEACH, Cal. — Long 
Beach srityje nuslydo didoka 
kalnų pašlaitė ir sustabdė tra- 
fiką porai dienų. Nukritusi pa- į 
šlaite visiškai į užvertė kelią, ne
leisdama automobiliams prava
žiuoti. Trafiko policija nežino, 
ar kartais nukritęs šlaitas neuž- 
vertė pravažiuojančios mašinos. 
Kelių policija j apžiūrėjo nelai
mės vietą. Jai. teks laukti, kol 
visas kelias bus pravalytas.

Nauja teroristų grupė
BRIUSELIS, Belgija.— Viena 

moteriškėpranešė'Belgijos-laik- 
raščiui, kad generolą Alexander- 
Haig norėjo nužudytų “Keršto I 
ir laisvės’’ teroristų grupė. Kam. 
ta grupė priklauso, ar jį turi 
ryšius su Belgijos komunistais 
— nepavyko nustatyti. Policija 
suėmė du bandančius pabėgti 
pasikėsintojus.

šeichas Ahmed Žaki Jamani, Saudi Arabijos naftos 
_minįsteris,-įtikinėja arabus nekelti naftos.-kainaą, kad 

.-nepakiltų mašinų’ir maisto produktų kainos.

Izraelis leido DC-1O 
’ lėktuvams skristi
I TEL AVIVAS. Iz-aelis. — Iz-
! r?el:o avarijos vadovybė, pa
tikrinusi turimus DC-10. ir pa-

■ ke’tusi “išvarpusi’’ metala. leido C

ŠEICHAS A. JAMANI ĮTIKINO
DAUGIAU NEKELTI KAINŲ

PREZIDENTAS CARTERIS NEPATENKINTAS 
JAPONIJOJE VYKSTANČIAIS PASITARIMAIS

rrrr

AFGANISTANE DIDELĖ ĮTAMPA

Radiacija virsta dažnė
jančiu reiškiniu

BRIDGEMAN; Mich. — Dar
bininkai antradienį susėmė 
1,000 galonų radioaktyvaus van
dens, išsiliejusio iš viršutinių 
rezervuarų D.C. Cook atominėje 
jėgainėje. Įmonės pareigūnas 
užtikrino, kad niekas iš to radio
aktyvumo iš pastato laukan ne
prasiveržė ir NRC (Nuclear 
Regulatory Commission) komi
sijos oficialiu užtikrinimu, ra- jos patarėjais pasisiūlę rusai 
dioaktyvumas buvo gana žemas.

Incidentas įvyko pirmadienį 
darant patikrinimus prieš ato
minio Nr. 2 branduolinio reak
toriaus įjungimą, kuris buvo 
išjungtas gegužės 19 d., kai bu
vo pastebėta įplyšimų dviejose 
vandens vamzdžių sistemose.

TURKŲ VALDŽIA UŽDRAUDĖ MULOMS 
KIŠTIS Į VALSTYBĖS REIKALUS

KABULAS. Afganistanas. — 
Jau du metai Afganistanas gy
vena labai didelėje įtampoje. 
Afganistano štabo viršininkui 
padarius perversmą prieš bu
vusį prezidentą ir jo tvarkomą 
vyriausybę, tuojau į Kabulą su
gužėjo keli šimtai sovietų.pata-• 
rėjų, kurie reikalavo leisti jiems 
vadovauti policijai. Štabo virši
ninkas pats iššaudė didoką dalį 
valdovų ir jų šeimų, bet polici-

grįžo didokas prieš rusus nusi
teikusių policininkų skaičius. 
Afganistanišką policiją rusai 
vadina Amerikos bernais. Visi 
žino, kad JAV neturi jokių pre
tenzijų i Afganistaną, bet pa
taria afganistaniečiams patiems 
tvarkyti savo reikalus.

Po paštininką streiko — 
kalnai paliktą siuntinių
DUBLINAS, Airija. — Po 18 

savaičių trukusio Airijos pašti
ninkų streiko, nuo šio trečiadie
nio pradeda sortuoti ir adresa
tams pristatyti siuntinius, kurių 
kalnai susikrovė per puspenkto 
mėnesio, kai 13,000 pašto įstai
gos darbininkų unijos narių 
metė darbą. Jie reikalavo algas 
pakelti 37 nuošimčiais, bet ten
kinosi gavę 18 nuošimčių, kas 
reiškia, kad algos vidurkis bus 
$145 savaitei.

Dublino miestas turi 750,000 
gyventojų ir 50,000 telefonų, 
kurie negalėjo veikti, kadangi

reikalavo dar didesnių aukų. 
Galų gale patys afganistanie- 

1 čiai pradėjo šiauštis prieš rusus 
patarėjus.

IŠSIŽUDĖ DIDOKAS 
POLICIJOS SKAIČIUS

Perversmą padaręs štabo vir
šininkas priėmė policijon rusus 
patarėjus, bet jis greitai įsitiki- 

> no, kad rusai turi kitokių tiks
lų. Praeitais metais Įvyko dido
kas kraujo praliejimas tarp so
vietų patarėjų valdomos polici
jos ir sovietų patarėjų neklau
sančios policijos. Tada buvo kal
bama, kad krašte įvyko per-

■ versmas, bet tikrumoje tai bu
vo kova tarp dviejų svarbių 
įtakų — sovietinės ir afganis- 
taninės.

SOVIETŲ ĮTAKA 
MAŽĖJA

Islamas sugalvotas 
Izraeliui griauti

JERUZALĖ, Izraelis.— Izrae
lio specialistai yra įsitikinę, kad 
dabatrinė Irano islamiška res
publika yra įvesta Izraeliui ir 
izraelitams išnaikinti. Apie Iz
raelio išnaikinimą kelis kartus 
kalbėjo mula Chomeini. tuo rei
kalu daug yra parašyta ir anks
tyvesniuose raštuose. Apie pa
vojų izraelitams kalba ir patys 
šijitai. fanatiški Mahometo sek
tos šalininkai. Tel Avivo rabinai 
patarė žydams bėgti iš Irano.

lėktuvams vežioti ke
leivius.

Amerikos Federalinės aviaci
jos adminis^^ae jos pirmininkas, 
patikrines išvargiis:o plieno sos
tus sprausmirdams motorams 
Ia‘kvt\ pakilo kartu su pirmuo
ju oataisv^u DC-10 lėktuvu ir 

1 nuskrido 300 mvh’u. Jis norėjo 
i 

visiems parodyti, kad lėktuvas 
saugus ir juo galima be baimės 
naudotis.

Raita policija pri
žiūrės parkus

CHICAGO, Ill. — Chicagos 
meras ieško gerų ir pigių prie
monių Chicagos parkams prižiū
rėti. Jane Byrne apskaičiavo, 
kad pigiausia priežiūra bus 
šimtas- raitų policininkų, kurie 
galės pasiekti kiekvieną parko 
vietą ir pažiūrėti, kas darosi 
krūmuose. Automobiliai po lie
taus s1- -tižo pievą.

~ TRUMPAI !Š VISURy

— Vienam Floridos ž’- .^gaus 
žudikui mirties ban<- ,te laikinai 
atidėta.

— Amerikoje vis didesnis mo
terų skaičius dirba pramonėje 
ir prekyboje.

— Zimbabvės aviacija bom
bardavo Zairės partizanų cent
rus, besiruošiančius įsiveržti į 
buvusią Rodeziją.

— Įvairių gyvenimo klausimų 
aiškintoja Ann Landers gavo 
garbės daktarės laipsnį už pui
kų medicinos ir meilės klausi
mu aiškinima.

— Northbrook vamzdžių tie
sėjai nubausti 200.000 dolerių 
bauda už nutarimą netiksliai Į 
prijungti vamzdžius.

— Senato komitetas pareika
lavo sen. Talmadge liudyti apie 
nelegaliai pa;mtu.s pmigvs. ‘ i

— Malaizija kreipėsi į Jungt. į 
Valstybes, prašydama įsteigti : 
stovyklas Vietnamo tremti- i 
niams priglausti, o vėliau, kai '

ŽENEVA. Šveicarija. — šei
chas Jamani, Saudi Arabijos 
naftos ministeris, pareiškė, kad 
jam pavyko Šveicarijon suva
žiavusius naftos kartelio narius 
įtikinti, kad naftos kainas da
bartiniu metu pakeltų tiktai 
20L ■ Buvo pasiūlymų kelti kai
nas net 35%, o gal ir daugiau, 
bet ilgi pasikalbėjimai ir baimė 
dar kartą kelti vakarų pasaulio 
pramonės produktu kainas, pri
vertė visus sutikti prisilaikyti 
nustatytos naftos kainos.

Šįmet jau išmesta 
17,000 automobiliu

CHICAGO.— Tiesa, kad gam
ta nebespėja progresuoti su ci
vilizacija ir modernizacija. Dėl 
milžiniškais šuoliais didėjančios 
motorizacijos ir pradedančių iš
sekti energijos išteklių labiau
siai pradeda nukentėti automo
bilių visagalybė, be kurios “žmo
niškas” gyvenimas tarp mūsų 
darosi nebeįmanomas.

praeitų metų perversmo 
rusus nusiteikusioji poli-

Po 
prieš 
cija buvo išsiuntinėta į provin
cijas. o sostinėje kalinti rusų 

yra priklausomi nuo pašto, ku-'klausantieji policininkai. Rusų
ris savo ruožtu dėl streiko ne-J patarėjai žinojo, kad policija jų 
veikė. t patarimų nenori klausyti, bet

------------------ jiems buvo įsakyta draugautis
— Zimbabvės premjeras Mu- 

zorewa gavo leidimą atvažiuoti 
vizitui j. JAV, . .. ..

su galimai didesniu jų skaičiu
mi. Dabar tarp dviejų policijų 
įtampa vėl didėja, nes j sostinę

Arabams sunku 
susitarti

KAIRAS, Egiptas. — Izraelio 
okupuotose žemėse gyvenantie
ji arabai negali tarp savęs susi
tarti jokiu svarbesniu klausimu. 
Vieni yra linkę klausyti pales- 

i tiniečių teroristų vado Arafato, 
tuo tarpu kiti nenori apie jį 
girdėti. Vieni linkę prie demo
kratinės tvarkos, o kitiems 
tinka vadų įsakymai. Negali 
sitarti ir dėl maldų.

bus surasta vieta, vietnamie
čius apgyvendinti.

— Gegužės mėnesį kasdieni
nio vartojimo prekės pabrango 
1.1%. Prekes pabrangina gazo
lino pakelta kaina.

— Unijos vadovybė skelbia, 
kad CTA administratoriai berei
kalingai išleido 10 milijonų do-
leriu.•r

pa-
CVJ-

— Naujas Atomo komisijos 
patvarkymas liepia iš naujo 
lieti cemento pagrindus, kuriuo
se atsiranda bent mažiausias
plyšelis. Vėliau per tuos plyše
lius pradeda veržtis nuodingos 
atomo dujos.

— 17 Grand Lakes jūreivių, 
apmėčiusių policiją akmenimis, 
turės aiškintis teisme.

— Vemon Presley, Elvis Pres
ley tėvas, sulaukęs 63 metų ir 
paveldėjęs sūnaus milijonus, 
mirė nuo širdies priepuolio. Da
lį pinigų tėvas atidavė marčiai 
ir vaikams.

— Atstovų rūmai, neklausy
dami prez. Carterio, nutarė pa
didinti maisto kortelių kiekį.

Šeichui Jamani teko tartis su 
kiekvienos valstybės atstovu, 
kad išlaikytų kartelį ir nepri
verstų pramonės valstybes žy
miai pakelti pramonės produk
tus. Be pramonės kraštų arabai 
naglės pataisyti naftos valymo 
įrengimų. Daug aršiau, jei ten
ka taisyti vamzdžius žemės gi- 
lumoje. Tada be pramonės vals
tybių pagalbos,.: ypač be Ameri
kos specialistų, neima noma 
naftos reikalų sutvarkyti. Be tai 

Į arabai' - bijo,' kad prezidentas 
Carteris nėpakėltų javų kainų.

Suvažiavusieji šeichai galuti
no- nutarimo dar į nepaskelbė.-1! 
bet iš Jamani padaryto pareiš
kimo arabai bandys' dar stab
dyti visišką ekonominės siste
mos lygsvalią.

Kartėlio nariai'Iabai nepaten 
kinti dabartine. naftos* pardavi
mo tvrka. Keliems šeichams at
rodo. kad šis laikotarpis yra 
geriausias pasipelnymui. Vaka
ruose nėra sutarimo. Be * naftos j 
pramonės šalys negali ^apsieiti, 
todėl šis laikotarpis esąs pats 
geriausias doleriams lupti, šei
chas Jamani kitaip galvoja. Jis
patarė nekelti tiek kainų.! kad 
įvyktų ūkio suirutė. Jis bijo, 
kad nuolatinis kainu kėlimas' *■ I
gali panaikinti amerikiečių tei- . 
kiamą protekciją laisvai preky
bai. šeichai žino, kaip rusai 
tvarko naftos reikalus.

TOKIJO. Japonija. — Japoni
jos dienraščiai trečiadienį pa- 
skelvė. kad prezidentas Carteris 
labai nepatenkintas pakar vyku
siais pramonės valstybių pasi
tarimais naftai ir degalams kon-

I troliuoti. Visi priėjo išvados, 
kad reikia pirkti mažiau naftos, 
bet nesusitarė, kas pirmas tu
rėtų sumažinti naudojamos naf
tos kiekį. Ypatingai preziden
tui nepatiko AmeriKos kritika. 
Prezidentas pastebėjo, kad iš 
Amerikos visos pramonės šakos 
reikalauja didžiausio darbo, bet 
tuo pačiu metu nori didžiausio
pasiaukojimo.

Tuo tarpu oficialaus praneši
mo dar nėra, bet daugelis ste
bisi, iš kur japonų spauda ga
lėjusi gauti žinias apie prezi
dento Carterio nepasitenkinimą 
pasitarimais, verčiančiais Ame
riką labiau taupyti gazoliną ne
gu ji tai daro.

Tuo tarpu dar nežinia, kuo 
pramonės valstybių konferenci
ja pasibaigs, bet visiems aišku, 
kad prezidentas Carteris padarė 
kelis nutarimus, liečiančias abi

Gazolino krizė ir automobilio 
turėjimo bei išlaikymo brangė- 
jimas jau atvedė iki to. kad 
Chicagos miesto turimos septy
nios pamestiems automobiliams 

. aikštės yra jau perkrautos iki 
kraštutinumo.

Vien Chicagoje praeitais 1978 
metais iš gatvių buvo pavilkta 
14,048 pamesti automobiliai, o 
šįmet, turint galvoje ‘‘Didįjį 
sniegą”, ir. didėjančią motorams 
degalų.-: stoką; miesto, vilkikai 
sunkvežimiai iki. praeito- ket v i r- 
tadienio pašalino jau lft038. po 
daugiau kaip. 100 kasdien. - -

Motoristai mokosi 
taupyti gazoliną

; CHICAGO. —-Illinois degalų 
matuoklė antradienį daugelyje 
gazolino^ stočių . rodė “Low”, 
reiškia^-r- pardavimas ribotas, 
arba tą dieną neparduoda? 
Standard Oil Co.. Ind., pasakė, 
kad du trečdaliai jų klientų dar 
turės sykį ar du gauti iki bir
želio pabaigos, kas reiškia.- bus 
mažiau, bet bus užtektinai, kaip 
buvo per . kelis praeitus mė
nesius. •

“Negalima sakyti, kad gazo
lino tebūtų pakankamai, tai 
būtų juokinga. Bet nors gazoli
no tiekimas vidurvakariuose su
mažėjo. reikia pabrėžti, kad irgi 
pareikalavimas sumažėjo.;’ pa
žymėjo pareigūnas.'

“Jei motoristai elgsis taip, 
kaip jie elgiasi .vidurvakariuose, 
tai yra. moka konservuoti ir ap
skaičiuoti. pardavėjams bus ga
lima ilgesnį laiką pratęsti par
davimus", ramina aprūpintojai.

— Gen. Haig labai patenkis- 
tas Belf”'* policija, tardančia 
du suimtus n,- ’ ’’’intojus. Nu- 
stab- ' .-.d jiedu yra belgai 
k„ ainiai.

valstybes. Prezidentas aptarė 
ne tik japonų vaidmenį Azijos 
laisvės kovoje, bet aptartas ir 
sutartas prekybos sustiprinimas 
tarp Japonijos ir Ame'rikos. 
Japonai stoja už prekybos lais
vę. bet jie supranta, kad Arpe- 
rikos prekybos biudžetas negali 
nešti nuostolius. Japonai džiau
giasi, kad JAV pačioje Japoni
joje užperka daugiau negu nar- 
duoda. bet tokia pąųėus rn^aii 
būti visą laiką. Preziovntas pa- 
tenkintas su japonais*. bet jis 
bandys įtikinti kitas valstybes 
būti® prakfiskdmis.



baigus niųriajai ątąlįnizino*epo
chai, Tarybų Sąjunga pradėjo 
intensyvi,tą .dialogų politiką, ši 
politika davė gana apiėįuopia- 
pių rezultatų: “baltąjį karą“ pa
keitė sustiprėję pr;ek.yĮ)iųjąi irVakąrų. Tai, visų pirma, dialogo tarp TSRS ir JAV, VFR* bei kiti; vakaru valstvbiu rezultatas. Net svariai a usia m dabartiniam TSRS priešininkui - Kinijos Liaudies Respublikai kuri v's dsr nesileidžia į kalbas, Tarybų Sąjunga atvira dialogui.Vyksta intensyvus diaiogąs ir šalies viduje tarp valdžios atstovų ir tarp įvairiausių visuomenės grupių, sluoksnių, įvairių specialybių bei pomėgių žmonių: darbo pirmūnų, propagandistų, automėgėjų, sodininkų, žūklės mėgėjų, |unų bei įcąrvejįų augintojų, filatelistų ir dar daugybės kitų grupuočių; draugijų bei sąjungų. Net'su nusikaltėliais kalinimo vietose pastoviai kalbamasi.Bet yra viena gyventojų ka tegeri ją^sų .kuria tarybiniai yąl- džios atstovai niekada jokio dialogo nenorį ’ ir, kaip atrodo, nė

prirengia kalbėtis: Tai tikintieji.jei kai kurioje respublikose tikintieji sudaro pedidelę gyventojų dalį, tai Lietuvoje jų — daugiau pei pusė gyventojų. Palys ateistai tvirtina, kad Lietuvoje šiuo metu apie 50% tikinčiųjų. O žinant ateistų “objektyvumą“, galima drąsiai sakyti, kad tiki ne mažiau 70-75% gyventojų. Juk, skaičiuodami tikinčiuosius, ateistai visus pedagogus, mokslinius darbuotojus, medikus, inžinierius laiko ateistais. Tuo tarpu nemaža dalis šių specialybių žmonių yra tikintys. Dalis jų tikėjimą išpažįsta slapta. Nemažai netgi partijos narių, ypač kaime, laiko save tikinčiaisiais, nors ir slaptai, tuokiasi ir krikštija vaikus bažnyčioje.Į tikinčiųjų bandymus pradėti dialogą, valdžios organai dažnai atsako: “Religijos klausimas tarybų Sąjungoje yra išspręstas įr jokių papildymų diskusijų vesti nėra, jokio reikalo“.'Yra įstatymai, namaža nutarimų, papildymų, rtrit n reguliuoją religinę veiklą. Tačiau kiekvienoje - veikloje - visada iš-

kyla daug neaiškumų, neteisingų įstatymų ąr įstatų aiškinimų, kartais net nusižengimų, todėl periodiški susitikimai su savais valdžios atstovais būtų tikslingi. Tik keista: religijos. Bažnyčios reikalus valdžios atstovai sprendžia visada “aiškiai“. Tik, deja, ne tikinčiųjų labui; akintiesiems dėl to labai r tojų pabandžius papoleųiizuati ir labai daug kas neaišku. No- j arba priminti apie įvairiųš rėli- rėdami ką ners išsiaiškinti, jie ginės veiklos trukdymus? Tekto- atsimuša į saitą ir kietą biurokratizmo sieną.Tiesioginiai respublikos valdžios organų ryšiai su- dvasiški- ja palaikomi tik per vieną asmenį — religinių reikalų įgaliotinį, Jg funkcija —- stabdyti religijos veiklą ir skąklyti Bažnyčią.. Vie- apylinkių miestų vykdomųjų drįsusiais užsiimti nors šiek tiek komitetų pirmininkai vienu iš aktyvesne religine veikla, dialo- savo veiklos uždavinių laiko pa?, gą jau veda dar viena valdžios reiga v.sokeriopai 'kenkfį Baž- instancija — KPB (Valstybinio nyčiai ir visokiausiom prienio- saugumo komisarijatas)., nėin, kurių jų veiklos,arsenaluo- Bet kodėl gi, ši instancija?trukdyti Juk visi žinome, kad milicija — "kažką; kovoja su visuomenės priešais, o saugumo organai — su valstybės ir partijos priešais. Tadj nejau aktyvieji tikintieji pavojingesni už vagis, plėšikus, žmogžudžius, prievartautojus, kuriais domisi tik milicija?

šioje sr’tyje jie pasiekė tikrąį Tad kodėl vis dėlto organą!
neblogų rezultatų! yenga dįalogo su tikinčiaisiais?

Tiesa, są plačiąja yisuomenė . O’gal jie... bijo? Atrodytų ne-
(tikinčiaisiais) ’ yra dar viena I sąmonė: viena iš pačių gaUn-bendravimo forma — ateistinės paskaitos. Bet čia jau daugiau 
monologas, negu dialogas — kalba tik vieną pusė — ateistai Kam nors iš tikinčiųjų kiaušy-

• » ■ - rlaiko, kad jie nesiruošia, leistis į polemiką; o klausimų srautui nesibaigiant, staiga ^ęsta šviesa ir pradedamas demonstruoti į ateistinis filmas. * , jtiniai valdžios"organai: rajonų,

se tikrai netrūksta normalią jos veiklą uždrausti, nugriauti, neleisti. Iš šalies žiūrįnt,»sitsšdąrd. įspūdis, kad jiems duotai uždavinys’ — kuo labiau nuteikti plačiąsias liaudies mases prieš Tarybų valdžią. Ir, reikia’pripažinti, kad'

gausių pasaul’o valstybių, turinti savo dispozicijoje sunkiai įsivaizduojamą atominį ir raketinį arsenalą, valstybė, kurios s;enas saugo milijonai ginkluo- ; tų. iki dantų karių, bijo, ir ko bijo — moterėlės, pardavinėjančios devocionalijas, bijo žmo-; gaus, spausdinančio ir platinan- č;o katekizmą, bijo kunigo, mo- j
■ ’ j ■?ginės veiklos trukdymus, lektoriai--vengia atsakymo teisinda- m:esi, kad jie- nesą kompbten- t;ngi-šiuo klausimu, kad nėra 'kančio vaikučių^ poterėlių, bijo paties katekizmo!. . ? Sunku patikėt’, kad tokia milžiniška valstybė bijotų tikėjimo, kurio kertiniai akmenys — Dievo, ir artimo meilė. „O vis. tik bijo — kitaip saugumo organai nesidomėtų Bažnyčios reikalais. Tai verčia giliai susimąstyti.Nors. Lietuvos Katalikų Bažnyčia valstybės laikoma Pelenės vietoje, ji yra lojali valstybei. Bent ji stengiasi būti lojali. Tiesa, praeityje būta ~susidūrimų, nes, keičiantis’santvarkai, { tarybiniai pareigūnai buvo labai nepakantūs Bažnyčiai, šiuo metu nė vienoje Lietuvos bažnyčioje kunigai neragina parapi-*, ... L ę , .. , , x. ,5 tikintieji butų geri don visuo-jiecius sabotuoti, kenkti valsty- ; ... .... .. . , , menes nariai ir savo sazmmgubei. Priešingai — jie ragina, kad , ,. . darbu . galėtų, būti pavyzdžiu kitiems.Šiuo, metu valdžia kovo ją. už , žmonių dorovingumą. Juk net 5 ir pati tobuliausia ideplogija ne- ‘ galės sukurti šviesios ateities, jei visuomenės nariai ištvirkaus, gers, jei vis- labiau plis smurtas;I venerinės- ligos. Ir čia Bažnyčia į galėtų valstybei būti gera padėjėja.-Su išvardintomis: blogybėm '• mis ji kovoja per visą savo eg-; ' yžistavimo .istoriją ,.ir>šitos kovos i iš jos.:pasimokyti galėtų visi.-O j rezoliucijos irnutarimai > tų blo-> :u gybių nenugalės/ ;■ u?: ? .:• Bet grįžkime prie 'dialogo,' O jis vyksta “neakivaizdiniu”- būdu. . --tj Ilgai ateistai'drabstė pūrvais j-religiją ir jos tarnus, nesulauk- [darni'jokio atkirčio. Kai dienos . .šviesų -išvydo č'LKB- Kronika’2-/

O,su eiliniais: tikinčiaisiais, iš-

Come under our wing.
; -■ We care what happens to you;
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dažniau gauna triuškinantį smū- ! gį, ne jėgos,, o tiesos smūgi. -U kįękviegą ateistų-^rovokąciją t^ąr šmeiž^ šis^id^iys atkako t svariais ąrgumėntaisį^parerntais I Įstatymų.’ štraipsįiia i|į| taęptafuti- tne teise, -tarpvalstybrtiįų ^įsita- ! rimų rezoliucijomis įr bendra- i žmogiškosios moralės princi- Pais-Mū§ų ji^ažnyčii — kanjkĮiįįų : Bąžnyčįa.^Persė^pjimaį tik la- ! bMū jų užgrūdinai Bažnyčia ne- Ppalaimės, kaip rįepralaimėjo du tūkstančius metų. Pralaimi tie, kurie prieš ją kovoja, kurie bijo * diąįogo su tikinčiaisiaisi. -s s Į „.O iš nupširdaus‘dialogo/sų ti- ! kįnčįaisiais, su Bažnyčia daug laimėtų mūsų visuomenės dvasinis gyvenimas.Kuo gr.eįčiąu ateistai jai stfe pras. tuo daugiau pasitarnaus visuomenės gerovei.
!. ; Viskante^(Iš “Europos Lietuvio”)

"Kasau būdamas neapsakol- moje oaimėje ir pavojuje pas; kuuneje savo ir kolegų gyvenimo valandoje. Turiu viltį kad musų kančios kaaa nors pasieks pasaulio sąžinę. Jau , keturios aienps. plauięajne ( sovietų -baržoj e tolyn į. šiaurę,. Baren įso jų- (t ros Krypcipų., Mus velka sovietų karo laivyno iąį.y,as. “Z. Vos- cnoų”.. Įkęra . yi,et,os atsigulti.Spėju, kad esame apie 2,QUU.lęn-, ^iį aarminkų.,1940 my gegužės '7' dieną Archangelsko' ' uankoje:' iš gyvuli-1 ■ nių .vagbhų mus'Nugrūdo ten kančią oarzą. HSlu'o td; nėgėuba^ ■ ihę maisto nei Vandens.’*’ ’-■j Visose pusese tik įiiĮiiriie sergančių ir: mirštančių' dėj Onės.1 :; šįryt ankšti ’ mus' vfikgr laivas ‘dtsikaoinb ’ir atsiuntė valtis, kad 'įjasihhtiĮ*1 išvežti laivą’ mūsųsargybas, .'i'-'.... Netrukus ■ iš kariško, mūšų
. rTtaly^osx-^^viaį kurie baržoje iš karto paklojo Šimtus karimnkų. Pasku- tanis teismas atėjo. Ąnjąąą, trecii salvęįjį\barž$ ir Įžiėš skęs- t ė.. .1;

Now There Are Better Wars To Feather Your Nest
BETTER INTEREST
Effective July 1,1079 you will automatically receive a higher 
rate of interest on your Standard Federal regular passbook 
and Standard Plus savings accounts. This new rate in
creases from 51/4 to 51/2 and we’re compounding it daily to 

. give you an annual yield of 5.65%, thp highest rate provided 
by law... higher than any bank

BETTER MINIMUM DEPOSITS
After July 1,1979 the smaller saver can take advantage of the 
higher yielding savings certificates because we’ve lowered 
rthe minimunj deposit requirement to just $1 in all account 
categories except the 6-month, $10,000 minimum, Money 
Maker Certificate. We have also modified the penalties for 
early withdrawals on all certificate accounts opened or re
newed after July 1.

Stop in at any Standard Federal office. 
We’ll show ypu a better way to get ahead.

BETTER WAYS TO SAVE
Beginning July 1, we areoffering anew 4-year T-Rate Certifi
cate with a ęiinimum deposit of just $ 1 and the interest rate is 
cornpoun/įėd daily. The rate wilt be based on the yield for 
4-year government sėcurities as determined each month by 
thejreasufy Department. The rate is subject to change on 
the first calendar day of each rnonth, and tbislate will be 
announced threė business days prior to the first day of the 
month by $tandard Federal. Whjle, the T-rate may change - 
each month, you are guaranteed the rate in effect when you 
open your account for the full 4 year term. '

$TflND/WD FEDER/U. S/u/lNGS
Assets over $475,000,600

Kur dingsta sovietu 
tremtiniai šiaurėjeLONDONAS.—Londono dienraštis “Daily Telegraph’’ neseniai paskelbė radinį, kuris po visos gentkartės po II Pasaulinio karo iškelia dienos švieson Sovietų Rusijos žvėriškiausius elgesius to karo metu. -Vienas tokių elgesių liudininkas buvo Norvegijos žvejų šiaurės Lediniuotame okeane 1940 m. ties Kirkensen rasta plūduriuojanti užkimšta bonka su kažkokiu įrašu, ir tą bonką perdavė vokiečių okupacinei valdžiai Norvegijoje.Rašteli išvertus į vokiečių kalbą, paaiškėjo, kad tai yra vieno lenkų kario poručiko Leonardo Kardeckio aprašymas apie grupę 2,000 lenkų kalinių, kuriuos sovietų laivu atplukdė į Berento

d — į, J*
Musų spaudoje
Sjūįo išųapdoįį.įprpgąbr. Skai-G,K* laiškas į.^Pastžuūojū' taiku mumyse 

rūpesčio sukėlė naujas bov. Są
jungos potvarkis, Tp&pos 1 d. pa
virsiąs daugelį 1^-vąm pasau
ly gimusių Tr gyvenančių lietu
vių sovietiniais piliečiais. Gal ir 
verta del.to rūpintis, fet tąjp.pą-L 
netuTėtunię-prąieisij gezi^ pro
gos pę.mėgmii^ie^ųvaLgete padaryti. . ''

bu paskutiniais naujai iškep
tais piliečiais, atrodo, Vakarų 
pasauly gyvenančių lietuvių 
Bov. Bąjuiigos piliečių mažiau
siai paaviguoėjo. Dauar tikrai 
neton milijono susi dar ylų. Tai
gi, atsiraitokime rankoves ir 
vieningai stokime i darbą: pir
miausia, padėkokime Brežnevui 
ir jo palydai uz pmetycę; pas
katinkime VLUą, Pasaulio 
Liel. Bendruomenę, imptaiiti- 
hės teisės zmovus irttJk, Kad sd- 
redaguotų ; parenaunią išstoji
mui Lietuvos ir bov. Sąjungos, 
iUusų būtų■? užtenkamai dau^, 
kad iš&nšūūtiimtnf Li^iįČ^z^ 
buv. Sąjungos! NeremėiŠ rfetū-. 
viartis Xieiuvoje rizikų u/] sayp 
gj-vyWar kelidfe į Sinlrą. jįes, 
naujieji sovietų' imieėyir,’' gyve
nai laisvame pasaulyje, gautu
me vien say<kr jjąisais suriiįkti 
d a u g u mą. IšnaųdokiųĮp . šią 
mums suteiktą progą geibių 
tikslui ii pradėkime šį .darbą 
vieningai, greitai ir atkakliai*”

HOME QFFICE:
4192 Archer Avenue, Phone:847-1140
Garfield Ridge:
£141 Archer Avenue, Phone: 767-5200

- 47th and Rockwell:
<555 west 47th Street Pliene. 523-10B3

Hickory Hills:
9357 South Roberts Road, Phone: 598-5050
Hickory Hills:
Hiff Creek Shopping Center, Phone: 599-1977
Dbwhers Grove:
5 <00 Forest Avenue, Phone. 9&3-1140

Lombard: , .
23 North Main Street, Phpne: 62^1140 : 
Aurora: „ . ...
301 West Galena Boulevard, Phqne; 892-1140 
Boulder Hitf;21 Bouldei Hill Pass, Phone. 39/4J66 • t - ...

jūrą ir visus nuskandino. Ver- , machto seržantas Kempa, vėliau i pasekęs anglams į karo nelais- vę, api- tą radinį jr jo turinį perskaitė;
K. -

— Pasaulinio Ęanko. bagrįn- 
dai kritikuojami,?ffis5baugiau
sia skolmainį pfcūgaL

2 - naujienos. CHICAGO a. ILL Thursday, June 28, 1978



UŽDEGTI KUORUOSE LAUŽUS!
Birželio tragiškų įvykių minėjimas Clevelande, Kalbą pasakė 
Vilius Bražėnas. Rezoliucija pasiųsta JAV Prezidentui, Vals
tybės Sekretoriui bei Kongreso vadams. Nepasitenkinti ko
munizmo aukų apraudojimu, bet siekti atsiteisti. Nepalikime 1

mūsų veiksnių vienų, o remkime jų darbus
savo veiklaPraeitą sekmadienį, birželio 17 d., Clevelande Šv. Jurgio parapijoj patalpose surengtas birželio tragiškų išvežimų minėjimas. Minėjimą rengė ALTos SkyriusŠv. Mišias Šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje už žuvusius ir išvežtuosius aukojo ir apmąstytą pamokslą pasakė salezietis kun. Antanas Sabaliauskas. Dalyvavo vėliavos. Išskirtinai puikus parapijos choro giedojimas, diriguojant muzikui Rytui Babickui. Bažnyčia artipilnė žmonių.AKADEMIJA, 12 vai. parapijos salėje. Atidarė ir pravedė ALT skyriaus pirmininkas Algimantas Paūtienis. Pagerbus įnešamas vėliavas (nebuvo ateitininkų) ir ’sugiedojus Tautos himną, A. Paūtienis pakviečia ir pristato kalbėtoją, svečią iš Floridos, žinomą antikomunistinį veikėją, gerą kalbėtoją, paskaitininką amerikiečiams ir lietuviams politiniais ir antikomunistiniais^ klausimais Viliu Bražėną.-Bražėnas kalba 35 minutes. ' Eilę kartų pertraukiamas plojimais. Publika ji priima šiltai, net entuziastingai. Kalba energinga, optimistiška, drąsi, nenusileidžianti. Bražėnui baigus, A. Paūtienis pasiūlo susirinkusiems priimti rezoliuciją JAV Prezidentui, Valstybės Sekretoriui, bei Kongreso vadams. Perskaičius lietuvišką tekstą, rezoliucija užgiriama. Po to, “Čiurlionio’’ ansamblio meno vadovas muz. Alfonsas Mi- kulskis ir Kanklių studijos vadovė O. Mikulskienė kalbėtojui įteikia po naujausią plokštelę.

ir pinigais.Meninėje dalyje dvi jaunos p. Mikulskienės studijos kanklininkės Elena Muliolytė ir Lana Vyšnionytė paskambino kanklėmis. Muliolytė — solo Rapsodiją No. 2 ir abi — Jaunystės žaismą. Abiejų kūrinių kompozitorius — A. Mikulskis.Bražėnas ne tik geras kalbėtojas, bet ir paskaitininkas, sugebantis per pusvalandį pateikti auditorijai aktualių, gilių ir praktiškų minčių, kurios apgal- votinos ir palikus minėjimo salę. Todėl vieną kitą jo keltą mintį bandysime perteikti ir laikraščio skaitytojams. Pradžioje paskaitininkas užakcentavo, kad neturime pasitenkinti komunizmo aukų apraudojimu, bet turime siekti atsiteisti. Turime siekti pasaulio, kuriame nebūtu Vorkutos, Rainiu... ir kitokiu kančios vietų. Lietuviu Tauta jau 8 šimtmečiai visiems ir visomis progomis šaukia ir kartoja, kad ji siekė ir sieks laisvės ir už ją kovojo ir kovos. Šalia nuosmukio džiugu matyti ’’r išeivijos atsakomybės stiprėjimą prieš istoriją, kuris reiškiasi didesne, energingesne veikla bei platesnės apimties darbais. Kalbant apie mūsų politiką, mes neturime bijoti pažiūrėti realybei į akis. Mes negalime pervertinti ar nedavertinti savo tautos ir tautiečiu pajėgumo. Tarptautinės politikos požiūriu mes neturime bijoti žiūrėti ir Į kitus pro realius akinius. Liberalai nėra mūsų draugai. Washington© - Tel Avivo - Maskvos ’ draugystė mums nieko gero neduoda. Kiniečiu filosofas ir strategas San Su sakė, kad neužten- įspūdingas, prasmingas ir gra-
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ka laimėti mūšius, bet reikia palaužti priešo nusistatymą kovoti. Lietuva yra tylos sąmokslo auka. Solženycinas yra pasakęs, kad Amerika serga t_________nežinoti. Liberalų politika prasidėjo nuolaidomis ir ji baigsis nuolaidomis...

už tautą.Ir ar nekeista, kad Di.

A COWS
ON A PATIENT'S CHEST I 
WAS CONSIDERED A GOCO 
CURE FOR | ‘
INDIGESTION 4, 
IN ANCIENT I , VA<| 
CRRTHAGE» g JTfll

LAIŠKAS NAUJIENOMSVienuolių marijonų pasamdy-troškuliu tas Draugo korespondentas š.m.
Mūsų pareiga — stipriau jungtis ir į Amerikos antikomunistini sąjūdi. Kalbant apie mus pačius, mums reikia Įsisąmoninti nepalikti mūsų veiksnių vienų. Mes turime jiems padėti darbu ir lėšomis ir tik paskui laukti iš jų veiklos ir jos vaisių. “Reikia uždegti kuoruose laužus (tai uždavinys veikliųjų), kad ir neveiklieji lietuviai ma- ■ tytų ir kviesti visus į i mobilizaciją kovai ir darbui”,— baigė Vilius Bražėnas.Birželio masinių, vežimų ir mūsų Tautos tragedijos minėjimas Clevelande tikrai buvo

gegužės 22 dienos laidoje aprašė Pr. Gudyno 50 metų žuvimo sukaktį. Pamaldas bažnyčioje atlaikė ir pamokslą pasakė jėzuitas Leonas Zaremba. Jaunimo Centro sodelyje, prie paminklo žųvusiems už laisvę, Gudyno draugai tęsė paminėjimo iškilmes.Šį Draugo korespondento reportažą paskaičius, sunku net Įsivaizduoti, kad katalikiško dienraščio rašėjas rado reikalą cituoti tokių kalbėtojų pasisa- ,. i kymus, kurie buvo visiškai ne- tautme , . . ....................Į suderami nei su mirusiojo pagerbimu, nei, pagaliau, su bažnyčioje išgyventa religine nuotaika. Ypač, kai pamaldų metu buvo skaitomas Dievo Žodis, primygtinai reikalaujantis: My-

'MAltvardytos, kurios daugiau pri-'jie- tikrieji tautos ka’ mine alkanus vilkus, tykojančius pagrobti auką ir Ją sudraskyti. .. Rašau savo pasipiktini- korespondentas kuo skubiausmą ir dėl to, kad kat. dienraščio • paskubėjo atspausdinti išsaky- j korespondentui nebuvo jokio rei- j tas prie J. Centro kerštu permir- i kalo nutylėti bažnyčioje girdė- kusias prakalbas. Bet tų patrio- • tinių kalbų, kurios buvo pasakytos prie Romo Kalantos pa* -■ minklo. jau kuri d:ena praėjo, tylima. Ar tai nepikta tenderi- ei ja, kuria sėjama neapykanta, kuri ardo mūsų vienybę.Andrius Samulis

i kalo nutylėti bažnyčioje girdė- i tus Dievo žodžius, o skelbti tuos, kurie paremti net šmeižtu. Sakysim, apie visuomenės skaldymą. Juk priešingai, reikia t’k apgailestauti tų, kurie' Naujienų neskaito. Reikia tik i pasidžiaugti, kad šis dienraštis šiand:en yra vienintelis, kuris taip tvirtai pasisako prieš Lie- I tuvos okupaciją, prieš tuos, kurie tiesia ranką okupanto samdiniams, siekdami su jais bendradarbiauti, prieš tuos, kurie liaupsina okupanto “kultūrinius” laimėjimus, atneštus pa- vergton Lietuvon. Bet ar tai! yra skaldymas?Ir koks liūdnas kontrastas. .Tą patį sekmadienį, kai prie i Jaunimo Centro buvo kartoja- 1 mos kurstančios prakalbos pa- : gerbiant Pr. Gudyną, tai Šv. Kazimiero kapinėse vyko mūsų jaunuolio didvyrio Romo Kalantos garbei paminklo pašventinimo iškilmės. Ten kalbėtojai ne-

Per 20 mėty 2 bilijonaiNEW YORKAS. — Mo mene- - šio raporte Jungtinės Tautos praneša, kad iki artėjančių 2000 ... metų pabaigos. tai yra dar 20 VĮ metu, žmonių žemėje dar pa- ... daugės dviem bilijonais. reiškia, kad gerokai išeikvota Žemė tu- -ės išmait’nti ir išlaikyti ne- 4, .. bet 6 bT’jonus, ir nesimato pa- L grindų manyti, kad po 2000 me- tų toks žmonių daugėjimas.perT. eitų j mažėjimą. . ., ...

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

■ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d.

! žfai^pravestas. Pirmiausia, Akademija truko tik valandą. Antra, pamaldų metu kuri. A. Sabaliausko pasakytos'' gilios mintys nebuvo kartojamos salėje. Pamokslininkas ir paskaitininkas gvildeno Ją' pati -klausimą nekartodami, o tik vienas antrą papildydami. Bažnyčioje ir Akademijoje apie 250-300 dalyvių. Žinoma, galėjo būti ir daugiau žmonių. Pasigesta skaitlingesnio ir organizuoto jaunimo organizacijų- dalyvavimo. ALTą reikia sveikinti ir už tai, kad minėjimas vyko erdvioje ir vėsioje šv. Jurgio parapijos salėje' A.J.K.-A.G.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

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

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

Sergeants

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOGDon't give them the chance... use

A Sergeants
the pci cate peop&

c MSter-Morton ccmpanyt a d!
AH Robiną Co. RichraoncMftrgr!i^23230

ENERGY 
WISE .

Limit UM of dlswasMr 
to once a day, after the 
waning meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don’t be * Bora Lwerf

lėkime vieni kitus... Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtume, kaip aš jus, kad my-1 kalbėjo kurstančių kalbų, bet liu... Aš jums tai įsakau: vie- kalbėjo apie šio jaunuolio didvyrišką mirtį, paaukotą pavergtai tautai. Apie tą, kurio kūnas liepsnose žuvo, bet liko dvasia, kuri gyvens per amžius su tauta, kuri kurstys mūsų sąžinę kovoti dėl pavergtos tautos laisvės. Kalbėtojai kvietė būti vieningiems kovoje dėl Lietuvos laisvės., -iSkaudu, kad minėdami Pr. Gudyną kalbėtojai ne tik neprisiminė Romo Kalantos aukos tautai, bet neprisiminė nei savo ginklo draugų, kurie buvo okupanto nukankinti, nei tų tūkstančių išžudytų partizanų. Juk

nam kitą mylėti... I.Tuo tarpu kataliko ausys išgirdo iš prakalbininkų burnos pykčio, keršto troškimo šauksmą: teroristai... varo lietuvių skaldymo darbą ir pan.Ar pritiko Draugo rašėjui tokius pykčiu ir kerštu dvelkiančius šūkavimus išrašyti savo reportaže? Ar nebūtų daug geriau iškelti tuos, bažnyčioje girdėtus, meile persunktus Kristaus žodžius? Man rodos, kad katalikiško dienraščio korespondentui labiau pritiko cituoti žodžius apie meilę, negu tuos piktus prakalbininkų šauksmus. Pagaliau, ar Draugo reporteris jau tiek nenusimano, kad yra ir tokių žmonių, kurie savo sadistines aistras malšina’ bent žodžiais šaukdami.Kodėl aš tai rašau? Dėl to, kad man, kaip katalikui, tokios •kalbėtojų kalbos kelia tik pasibaisėjimo šiurpą. Ypač po tų girdėtų bažnyčioje Dievo žodžių, kuriais taip primygtinai /pabrėžiama meilė žmogui. i L Rašau dėl to, kad kalbėtojų | "kalbos nebuvo šalto proto ap-

Kanada paklquse arabuOTTAWA. — Susidūręs su /> kieta arabų opozicija. Kanados premjeras Joe Clark padėjo į lentyną savo kontroversini planą Kanados ambasadą Izraelyje iš Tel Avivo perkelti į Jeruzalę. Naujasis Kanados premjeras sudarė komisiją, kuri ištirtų kaip verčiau pasielgti — kelti ambasadą ar nekelti, bet tam reikia apie metus laiko. Žydai siekia, kad Jeruzalė būtų pripažinta Izraelio sostine.— New Yorko požeminis traukinėlis pradėjo treškėti — ašys ir ratai lūžta. Miestas neturi pinigų juos sutaisyti, bet perka naujus vagonus.
JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, TIL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vak.D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai
... Jei.476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

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

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ------- -------------------- $15.00

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

_ $10.00

| >- MĄUJIIMOt, CHICAGO t, ILU Thursday, June 24, 1979 »* «
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Orderiu kartu n nhaYy.KOM

NAUJ1ENU ražtinė atdara kasdien. ižakyna sekmadienius. dm

«kiLaisvės Alėja Kaune

Ar dar neužtenka? Žudo visus Somozos
i

M i

<18.00
<10.00 
> J JC

baigus 
thai, 
jnter

sį griežtais veiksmais. Bet kur. Povilas Plechavičius 
buvo? Namie jį nerado. Kavalerijos kareivinėse taip 

’taįp jo nebuvo. Linartą palikę štabe, leitentntai nuva
žiavo į karo daboklę Pechavičiaus parsivežti ir dikta-

ScbacripHon Rate*:

A Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
bx months, $10.00 per 3 months. In 
other USA lecalitie* $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

TH! LITHUANIAN DAILY NEWS

Daily Kxcpt Sunday by The Lithuanian Newt Fob. co, me. torium paskelbti. Bet perversmą padarė drąsuoliai Ple- 
173$ S«. Halated Street, Chicago, III. M4M. Tale»fc«m 4Ž1-4188

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

30 centi per copy.

Nvo pruedžia pirmo* < 
Diaaraižie kalaoa:

"hicagoje ir priemieačiuoM.* 
metama į-;. - -s__________

pusei metu ___________
trims mėneaiama _______
rienam mėnesiui ________

litose JAV vietoee:

Naujlenoa eina kasdien, ižakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halated St, Chicago, 
ui. aoeofi. Talei. oi-dioo.

poei menj _________
trinu mėnesiimfi _ 
rieaam menesiui ___

____ $16.00
____  $ 9.00
____ « 3.00

Kanadoje:
metama ___________
pusei metu ______ _
vienam mėnesiui ___

------ $83.00
____ $18.00
------ 1 3 JO

Užsieniuose:
metams --------------- —
pusei metu ________ _
vienam mėnesiui ___

____ $34.00
____ $18.00
____ 3 4.00

l

Prieš 52 metu nepriklausomoje Lietuvoje' keli avia
cijos leitenantai suorganizavo krašte perversmą ir nu-! 
vertė krašto piliečių rinktą vyriausybę. Perversmą ruo
šė ne vyresnieji Lietuvos aviacijos karininkai, ne kapi
tonai ir pulkininkai, bet paprasti leitenantai Perver
smą jie’-ruošė paslapčiomis, kad kariuomenės vadovybė 
nežinotų, Kad vidaus reikalų uninisterio aušįes pervers-, 
.mininkų darbai nepasiektų,' ir svarbiausia, kad- vos^ 
pradedančios Lietuvos aviacijos viršininkai nieko ne
sužinotu. ■ ' ' ■ ■ ■ - ' ■; ‘ . . ' - ' ? *'

Vyriausiais perversmo prieš demokratinę vyriau
sybę ’buvo ’vyr.! aviacijos leitenantas Mačiuika, vyr: 
aviacijos leitenantas Pranas' Gudynas ir yyr. Itn. Linar- 

‘tas. šie trys vyrai perversmą suorganizavo, jį'sklandžiai 
pravedė ir nutiesė taką kuriuo Lietuva ėjo iki sovietiį 
okupacijds. Jie sukilo ginti Lietuvos nuo bolševikų, o

Į chavičiaus iš daboklės neišėmė. Tos daboklės viršinin
kas artilerijos kap. Kostas Paliliūnas jiems pasakė, 
kad jis Plechavičiaus iš daboklės neišleis.

— Jeigu mes tau įsakome, tai tu jį paleisi, — tarė 
Mačiuika kap. Paliliūnui.

— O kas jūs toki, kad Įsakinėtumėte? Jį išims pul
kininkas, kuris į daboklę jį padėjo.

Kap. Paliliūnas apie perversmą nieko nežinojo, bet 
jam buvo aišku, kad Plechavičius buvo daboklėje už 
girtavimą, savo tiesioginio viršininko negerbimą ir ki
tų mušimą . ^. Du leitenantai, užėmę štabą, nepajėgė 
diktatoriaus parsivežti. Gugrįžę Į_ štabą, pradėjo tartis 
su Linartu, kaip priversti kap. Paliliūną išleisti Ple
chavičių iš daboklės. Ginklo pavartoti jie bijojo, nes 
žinojo, kad ir kap. Paliliūnas galėjo ginklą pavartoti. Iš 
kariuomenės štabo buvo pašauktas daboklės viršinin
kas, jam pasiųstas Įsakymas telegrafu, o pastarasis sku
bos keliu įsakė dežiūruojančiam kapitonui išleisti iš 
daboklės kap. Plechavičių. Panašiu būdu iš Kauno ka
lėjimo buvo išimtas ir pulk. Grigaliūnas Glovackis.

Pov. Plechavičius, pakeltas į majoro laipsnį, pa
sirašė atsišaukimą “diktatoriaus vardu’’, o pulk. Gri
galiūnas Glovackis paskelbtas kariuomenės viršininku. 
Sudarius kariumenės “vadovybę”, įsakymai pradėjo 
plaukti po visą Lietuvą.

Aukštieji kariuomenės vadai tebebaliavojo, svei
kindami prez. Grinių, o leitenantai Mačiuika su Gudynu 
pradėjo gaudyti ministerius ir gabenti į kariuomenės 
štabą. Ltn. Mačiuika, ginkluotų ir nervuotų karių lydi
mas užėmė Kauno paštą, paliepdamas ginkluotiems te-j 
lefonistams, kam leisti kalbėti telefonu ir kam už
drausti, nuskubėjo į seimo rūmus Lietuvos seimo išvai
kyti. Davė seimo nariams 10 minučių išsiskirstyti, o jei
gu kuris neskubėjo, tai parodė ištrauktą revolverį. Tuo 
tarpu lt. Gudynas, išlaužęs premjero M. Sleževičiaus 
buto duris, nusivežė Lietuvos premjerą į kariuomenės 
štabą. Ten pat atvežė vidaus reikalų ministrą Vladą 
Požėlą, švietimo ministerį Vincą Čepinską ir kitus 

. Kariuomenės štaban buvo at-

MANAGUA, Nikaragva’; — 
Birželio 25 ir 26 dienomis pietų 
Nikaragvoj naujai sudarytoji 
vyriausybė įsakė sušaudyti 130

už nebaigiamus karus
Malaizija antradienį' pareiškė

kulkosvaidis — šautuvas, kuriuo • Valstybės įsteigtų ' pabėgėlių

Raudonąją brigadą 
pažįsta iš kulky

ROMA. — Balistikos eksper-' Malaizija antradienį' pareiškė 
tai Romoje pasakė, kad tas pats pageidavimą, kad ’’ jungtinės

1978 metais buvo nušautas Ita-' centrus, kaltindama, kad visi 
diktatoriaus Somozos draugų, iijoš premjeras Aldo Moro, buvo tie pabėgėliai Pietryčių, Azijoj e 
Daugiausia jų žuvo Managuos panaudotas naujame Raudono- yra JAV įsivėlimo su Vietnamu 
pietų priemiesčiuose suimti dik- ' šios brigados šįmet gegužės 3 d. Indokinijos “pagirios”. Malaizi-

kai bolševikai pradėjo verštis i neprikausomą Lietuvą, i valstybės pareigūnus.
tai nepajėgė parinkti tokio kario, kupis ,būtų; .pastojęs įvežtas tautįpinkų partijos pirmininkas Antanas Sme- 
kelią i Lietuvą beriedančioms raudonoms hordoms. j tona, kūnTiMykolas Krupavičius, prof. Augustinas Vol- 

■ Šiems? trims ^ leitenantams pavyko atlikti' patį sun- 'demaraą. ... .
.kiausia*‘perversmo ^arba — užimti 'Lietūvoš^Rėspubli- Pirmomis ryto valandomis ant greitųjų atspaus
tos k&omėnė^ generalini štSbą; Sunkiausias darbas dintas pirmas pranešimas visuomenei, kuriame “dikta- 
^jiem^Rengviauslai pasisekė, nef gruodžio. 17 ^ieibs va-1toriaus ’ vardu pranešama visuomenei “užsilaikyti ra- 

J ' . * ’ ' '. Jife svei- miai
kino prezidentą Kazį Grinių, tuometinį išrinktą Lietu-? areštuoti visi 

■ vos prezidentą,, sulaukusį 60 metų amžiaus. Į Kauną su- i Alytų...

Štabe įvertė ir esamą demokratinę krašto vyriausybę, išvaikė 
dežiūravu^iam maj'^Aj šumskiui jie patarė-nesikišti, o'seimą, parinko lietuviams “diktatorių”, pakeitė kariuo- 
kad jam‘neateitų-i galvą kokia nerami mintis, Itai uždą- j pienės vadovybę, paraližąvo visą kariuomenės tvarką 
"rė i dideli kambarį, saugomą jų atsi vestųsi t arei vių visame krašte įvedė didžiausią chaosą, kurio lietuvių

Trys leitenantai perversmą padarė, bet žinojo,!niekad ansčiau nepažino.
kad perveršmui^ reikia‘karo vadų, turinčių vardą, kuo j Nekariavęs karys, turėjo progos studijuoti teisę 
nors pagarsėjusių. Jie negalėjo kreiptis į prez.rGriniaus ; Kauno universitete^ žinojo, kad ne tik lt. Gudynas, bet 
^sveikinti atvykusius karius, nes nei vienas nebūtų per-ri1* H- Mačiuika laužė savo priesaikas, neklause tiesiogi- 
yjersmui pritaręs’ Jie patys buvo per jauni, kad drįstų nių viršininkų ir ardė demokratinę Lietuvos gyventojų

l Valerijos kapitoną Plechavičių, Žemaitijoje pagarsėju- kariumenės karius, sugebėjūsius atstatyti nepriklau-

’ W . T,- * ' — - J - -

■jiems r lengviausiai pasisekė, nes gruodžio 17 ’dienos va
karą visi atsakingi karininkai buvo bankete. JA J

■važiavusieji karo apygardų ir atskirų ginklų rūšių va- 
.dai buvo prezidentūroje, o štabas buvo tuščias. !------

Pintomis ryto valandomis ant greitųjų atspaus-

eiti į darbą ir neardyti viešos tvarkos. Pradėta 
“kairieji” ir ruoštas didelis jų ešalonas į

Penkių valandų laikotarpyje grupė leitenantų nu-

tatoriaus šalininkai. Diktatoriui 
Somozai pradėjus puolimą, karo 
vadovybė negali leisti priešams 
įsistiprinti užfrontėje. Vėliau 
bus paskelbti nužudytųjų var
dai ir pavardės, bet. tuo tarpu 
tepranešta, kad užfrontis pri-1 statė, kad teroristų pagrobtasis 
valo būti saugus. Patyrusieji! 
asmenys tvirtina, kad mirties 
bausmes vykdę Kubos kareiviai. 
Atsiųsti Panamos kareiviai nėra 
paruošti beginklių žmonių žu
dymams. <& .

užpuolime Romos Krikšč. Demo- jos Valdininkai, ‘ be to, žada at- 
kratu partijos vyr. būstinės. Ta- mesti Jungtinių Tautų prasimą’ 
da du policijos karininkai žuvo, kad 
Tas šautuvas po gegužės 3 d. 
buvo rastas dvieju brigadihin-- 
kų apartamente ir ekspertai nu-

Aldo Moro buvo nušautas iš to 
paties automato. 1

— Inžinierių klaida išleido iš 
skriejančios laboratorijos de

galus. ‘ % p-

somą valstybę, išvijusius bolševikus ir sustabdžiusius 
lenkų įsiveržimą į Lietuvą. Jis prisimena perversmą 
suruošusį leitenantą, bet nei vienu žodžiu neprisimena 
apie tuos karius, kurie vedė leitenantus į karo .mokyk
lą, pirma vedusius juos į kovos lauką. Perversmą įvyk
džiusius aviacijos letitenantus jis skelbia didvyriais, 
bet nei vienu žodžiu neprisimena apie šimtus karių, lie
jusius kraują už krašto laisvę, .nustūmė į šalį. Jis nie
žo nepasakė ir apie save, nepaminėjo, kad dirbo kitą 
darbą.

Ar teisininkas J. Vilutis skaito atskirą valstybės 
steigimą valstybėje teisingu dalyku? Ar Baltojo Žirgo 
kavalieriai buvo blogesni už Vilkus? Ar verta demokra
tiniame krašte garbinti demokratiją išgriovusius pa- 
pačioje Lietuvoje?

Lietuvoje cenzoriai galėjo sprogdinti spaustuves, 
stabdyti laikraščius, nejaugi jie ir Amerikoje rengia- 
panašiai operuoti ? Jie patys prašyte prašosi _ daugiau.

nepraktikuotų politikos 
tremti į tarptautinius jūrų van-, 
denis laivus sų.tremtiųiais..-E<

- ■ '1 * L L j į. - F - '

— Belgijos policiją; 'tiktai už 
12 mylių sučiupo, bebėgančius 
pasikėsinto jus "prieš generolo A. 
Haig gyvybę. ; ‘ f;f

'J' Iii
— Senatoriai siūlo ateinan-

,-_v? V 

tiems metams sumažipįti. valsty
bės mokesčius Xtaksus) -20 bili
jone dolerių.

— Specialistai tvirtina, kad 
gen. Haig. išvengė _ mirties- -tik 
per plauką. Viskas buvę ragana 
tiksliai apskaičiuota.

— Kong. Anderson nemano, 
kad Illinois respublikonai jį pa
rinktų p rezidento 'pareigoms, 
bet vis tiek jis nori bandyti.

— Chicagos Lietuvių; Moterų 
klubas pagerbs Lietuvos gene
ralinę konsulę Martinique salė
je liepos 29 dieną.

■prabilti Į krašto gyventojus. Jie nutarė ' pasikviesti ka- nustatytą tvarką ,bet nieko nesako apie tuos Lietuvos žinių apie perversmininkų Lietuvai padarytą žalą. Tų j i
žinių jie gaus.

— Teisėjas Arthur Marshall 
įsakė peržiūrėti visą artisto 
Lee Marvin bylą, paremtą.krer 

į vu liudijimu. Jis ruošiasi pa-?
keisti sprendimą. , ,

ST. MATULAITIS

DELIONGO KELIONĖ
? 7 (Tęsinys)

Bet sėsti į laivus negalėjome per daugybę plau 
sėsti į laivus mes negalėjome per daugybę plau
kiojančių ledų. Jūrų bandos su baisia spėka skal
dė ledų kraštus. Vėjas ūžė ir švilpė. Pakilo bai
sūs ūkai ir mes nematėme jau nė žemės, nė ledų. 
Mes turėjome sėdėti, nes nežinojome kur eiti. 
Sutaisę šėtras, sėdėjome jose visi šlapi. Pradėjo 
smarkiai lyti ir ledai tirpte tirpo po mūsų akių. 
Ūkams iškrikus, mes pamatėme, kad terpu mūs 
ir kranto plaukia daugybė ledo, o betgi mes bu
vome truputį arčiau žemės; iki kranto liko kokia 
pusė versto.” s .

Kadangi plaukti laivuose terpu ledų? labai 
pavojinga, Deliongas nusprendė eiti ledu. Dvi 
paras ėjo tą pusę versto kilnodamiesi nuo vienos 
ledo atskalos ant kitos, kol ant galo liepos 26 at
skala, ant kurios jie buvo, neprinešė jų prie 
kranto.

žemė, ant kurios išlipo Deliongas su 
draugais, buvo dar niekam nežinoma, gana 
■ė, bet Arčia sala. Ją pavadino “Benetto’’ 
Benet tas tai as išleistojas laikraščio Ne"
ke, kuris, davė lėšas šitai kelionei. Ant šitos sa
los keleiviai* silsėjosi kelias dienas, rūpindamiesi

savo 
dicle- 
sala. 
Yor-

kyn, o į vakarą pakilo didelė audra. Bangos kas 
valandėlė liejosi į laivus taip, jog keleiviai vos 
spėjo išpumpuoti vandenį. Ant galo užpuolė tam
si naktis ir laivai persiskyrė. Deliongo laivo vė
jas nulaužė stiebą ir buorę, p laive prisirinko 
tiek vandens, kad siekė jau suolelius. Vos-vos 
pasiekė laiku išpumpuoti vandenį ir išgeibėti 
nuo paskendimo. O vėjas ir bangos nešė laivą 
kur norėjo. Kur nešė niekas nežinojo, Aplinkui 
buvo tamsu; visi rūpinosi tik lieti vandenį iš lai
vo. Ant rytojaus audra apsistojo ir ūkai iškrito. 
Tuomet Deliongas ir jo draugai pamatė, kad ki
tų dviejų laivų nėra drauge su jais. Visi buvo 
tikri, kad anie nuskendo.

Vakare vėjas visiškai apsistojo ir jie galėjo 
ramiai toliaus keliauti

9. ANT SIBIRO KRANTO
Pagaliau pasiekė taip seniai visų geidžiamą 

šalto Sibiro krantą. Bet prie pat kranto nebe
galėjo priplaukti, nes buvo negilu ir jiems vi
siems apie 4 varstus parsiėjo bristi per vandenį 
terp ledų, ir da nešti ant savęs visokias sunkeny
bes, kam maistą, kam šautuvus, kam knygas ir t. 
t. Išėję ant kranto?.,sukūrė laužą ir pasilsėjo. j

Nė vienam iš jų tuomet nė į galvą neatėjo, 
kad šičion juos laukia didžiausios kančios. Jie 
buvo keli šimtai verstų nuo Lėnos įplaukos; va-! 

plaukę. Bet vidurdienį vėjas pradėjo eiti smar- dinas, nuo tos vietos, kur Deliongas norėjo pri-

juo daugiaus sumedžioti žvėrių ir paukščių, 
idant padidinti maisto išteklių. Pasiekę šitą sa
lą keliauninkai tikėjosi, kad čion bus pabaiga jų 
kančių iki salų gulinčių netoli Sibiro pakraščio, 
vadinamų Naujosios Siberijos, o iš ten jau leng
va pasiekti Sibirą.

8. KELIAUJA TOLIAUS
Apleizdamas Benetto salą Deliongas tikėjo

si, kad iki Naujam jam Sibirui galės keliauti lai
vuose. Bet jų nelaimei jūrės buvo pilnos ledų ir 
jiems parsiėjo ir čion turėti tokią pat sunkią ke
lionę ledu.

Praėjo mėnesis, praėjo ir kitas tokioje ke
lionėj, kokią pirma apšarėme, kol rugs, pradžio
je) jie pasiekė Naujojo Sibiro salas.Ant šitų salų 
lygiai kaip ir nat Benetta salos galima sutikti tik 
žvėrys ir paukščiai. Čion keleiviai pasilsėjo ke
lias dienas, medžiodami žvėris ir paukščius. č!on 
jūrėse buvo labai mažai ledų ir mūsų keleiviai 
tolyn keliavo jau laivuose. Jie nutarė siekti tą 
vietą Sibiro pakraščio, kur upė Lėna įpuola į 
šiaurės jūres.

12 rugsėjo visi jie susėdo į tris laivus ir, pa
statę buores, ramiai plaukė pietų link. Viename 
laive vyresniuoju buvo patsai Deliongas, kiSą 
pavedė oficierui Melviliui, o trečią oficieiui 
Čipp Iš pradžių viskas ėjo gerai, vėjas buvo ge
ras ir į kelias valandas laivai gana toli buvo nu-

- ' ~" ~r~: ' ~ -------- j

plaukti Iki žmonių teipogi buvo dar keli šimtai

Ląivą parsiėjo palikti jūrėse, nes; jį jokių, bū* 
du negalėjo pritraukti prie kranto, dėlto jie nu-- 
tarė eiti pėsti iki Lėnos įplaukos, ten palaukti 
upės užšąlant ir ledu, eiti iki žmonių* gyvenimų; 
kitokio kelio per Sibiro tyrus jie nežinojo. ■

Tuom tarpu maistas paimtas iš garlaivio 
jau visiškai baigėsi. Dabar, jie mito jau tiktai 
medžiokle. Bet artinosi žiema. Ir taip neskait
lingi tose vietose žvėrys ir paukščiai pasidarė 
dar retesni, parsikėlė į šiltesnes vietas Keliau
ninkams parsiėjo šaudyti šunis, kurie dar buvo 
užsilikę. Šuniena prasimaitino da kėlias dienasi 
O sveikata jų kaskart ėjo menkyn.. Pas patį De- 
liongą rankos ir kojos sutino ir ėmė labai sopėtą. 
Matrosas Erikson nušalo kojų pirštus ir pi'isL 
metė gangrena. Daktarui parsiėjo nuplauti Jani 
visus pirštus. Kada 1 dieną spalių mėnesio pasij 
leido eiti toliaus, sergantį Eriksoną paguldė į 
roges ir vežė su savim.

Štai ką pasakoja Deliongas apie jų kančias 
toj kelionėj:
.... (Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS '
MKUSfcKUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chikmrgua 
4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
medical duMdiog) Tfl. LU 5 644d 
žruma Ugonma pagal susitarimą. j 

JVi čjkdUHHŪU ^K’dUVi

DK. PAUL V. DAUGIS 
c.yurlojĄ5 H chiruksa* 

WssrchesTer Community klinikos 
Męoicmos

x*38 X M*u0Mu «m6v We>icn.«r»r, iL. 
vALAJ.YUU&; i—U ILU'Du tliepiunig ir 

cuiu'4 sesiaoieuj b—3 vah 
4»L; «rM 562-2728

T EI------- BE 3-58*3

UR, A. B. GuB v LCKAS
urunwxi ik CHIkuaga»
SrfcGĮALiaE akių LlyuS 

3vw/ West iu3rd štr»«t
VaDuidoa įMMSal susiimti..i-n • ~ - *• ' '_____V_____

DR. PRANK PLECKAS
OP T ŪME 1 RISTAS

KAUSA UKL'UVISKAl 
2618 W ?1 St. Tel. 737-514$

DAIL. ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ

P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS

kas sąjungas ip susitarimus ne 
su kannyr,iriais balt, is, bet su 
C'rš laurais vi ų baitu priešais 

vok’.eč ų riteriais, Tuo metu 
ne. vokite ų užkariaut >vc srity- 
e a: vie inius gyvent jus nesu- 

-t jc cLiir.įo susivienijimo vys- 
tjm Ai procesas; medž'aginė 
kukprą, papročiai, tikėjimas 
t.ek suartino gyventojus, kad 
buy© j?u sunku skirstyti juos 
j etnines grupes. Dėl užkariau
tojų išleistų potvarkių, vietiniai 
gyventojai, nežiūrint jų anksty
vesnės p iklausomybės vienai 
ar kitai baltų gepčiai, pasidarė 
v si vienodai beteisiai. Tai atsi- 
li pė ir te minoLgijoje, kurių 
pradėjo vartoti užkariautose 
srityse vokiečių administracija. 
Visi pavergt eji gyventojai bu
vo vadinami “prūsais”, kad at
skirti nuo “lietuvių”, su kuriais

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Palaiminti, kurie nematė ir Įtikėjo". — Jonp 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

sąvo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins <isas abejones, baime ir nesu
sipratimas. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį patomw tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba U 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesniu palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

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

I

“contact lenses”’
Vai. agai tarimą. Uždaryta tree.

DK. LEONAS SElBUlk, 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Y ai. anirad. J—4 popiet,

i

APIE PABALTIJO TAUTAS
(Tęsinys)

ETNINE PIETRYČIŲ PABALTIJO GYVENTOJŲ SUDĖTIS 
PRIEŠ ĮSIBRAUNANT VOKIEČIŲ RITERIAMS

IR LAIKE JŲ ĮSIBROVIMO

Utno t»l«f.; 776-2380 
RtziMncijos tvirtu 448-5545

Vis didėjantis vokiečių ag- 
iresijos pavojus privertė kai ku
rias leto-lietuvių gentis, didžia
jam Lietuvos kunigaikščiui Miir 

J dangui vadovaujant sudaryti

"Pavasaris" (tapyba) teko tęsti užkariavimo karą. 
-------------------------------------------  Bet patys gyventojai kitaip žiū- 
sų protėvių ir tėvų teisėmis, yra rėje j reikalą — jie skaitė save 
vieninga visuma ir visuomet bus etniškai artimais broliškai tau-

Mažeika 5/ Evans
viena lietuvių žemė, todėl kad tai, kuri

bė tiek sustiprėjo, kad pirmi
niai genčių etnonimai Įgavo at
skirų istorinių sričių pavadini
mus.

Save laiške, iš 1420 metų kovo

liko laisva ir vis daž- 
jose viena kalba ir vieni tie pa- niau pradėjo vadinti save lietu- 

..  .............." ’ t viais. Prūsų kalba baigė išeiti 
iš apyvartos, ji buvo išstumia
ma vokiečių kalbos, bet ne vi
sur: žymi baltų dalis, kuri Jiko 
kompaktiniai gyventi, t.y. rajo
nuose, kurie vėliau pateko vo
kiečių kolonizacijai,- išsaugojo 
vietinius dialektus, kurie dabar

• T U.KAV ▼ U ▼ K. .K v A A. 9 *. -K.

DR. VYT. TAURAS jkarišką sąjungą. Į šią sąjungą! 11, d., Lietuvos Didysis Kuni- 
gyuytojas ir chirurgas i įėjo žemaičiai, dalis kuršių, da-I gaikštis Vytautas rašė impera- 

d«ndra praktika, «p«c. MOTERĄ ilsce. iis rytinių lietuvių ir sūduvių. I toriui Sigismundui, kad Lietu
vos vaJstvbė.-yra sudaryta iš tri
jų dalių. Lietuvos, Žemaitijos 
ir Sūduvos ir kad visi gyvento
jai,. kurie gyvena šiose srityse

gaikštis Vytautas rašė impera-

Ofisu 2652 WEST 5Wh SlJ^iST 
Irt. PR 8-1223

ši sąjunga sustiprėjo, kai 
Mindaugas pašalino nuo valdžios> a. ' A. L AA \_4 V- CvM L/kAK/SA/A AAA w » y-rv a

OHSO VAI*. WM, ttečuA|dau u kllnigaikšiaių ir Jl} ž 
1*» fumlrt X x/ol voir _ atarti*. * ~ - oir penKt. 2-4 ir &-a vaL t&k. Seauaie- 
uuua 2-4 vau popiet ir ttu laucu mes prisijungė sau. Bet Mindau

go suvienijimo politika sutiko tyrą lietuviai. Laiško pabaigoje 
didelį kitų Ųietuyos kunigaikščių Vytautas taip suglaudė savo 

i pasipriešinimą. 1250. m. vokiečių įrodymus: “Senteciastic . enim 
Ordinas sugebėjo į. savo pusę et pronunciąstis in terra Samay- 
patraukti ir įjungti į ginkluotą, te 'um, que est heredįtas et pa-

lys žmonės. “Žemaičių žemė" 
reiškia žemumą, žvi.i iriai iš 
savo pusės vadina Litvaniją 
“Aukštote”, kas reiškia aukštu
mos žemė, palyginus su žemai
čių žeme. Žemaitijoje gi (Sa- 
magithe) žmonės iš senų seno
vės vadina save lietuviais ir nie
kad nesiyadiha “žemaičiais”, to- sudaro lietuviu kalKj. Vėliau, 
dėl ir mes mūsų titule nerašo- dėka lietuvių raštijos/ atėjusios 
me Saniagicia , nes viskas vie- jj vokiečių neokupuotų lietu- 
ninga visuma — ir žeme ir žino- viškų sričių, vietiniai dialektai 
nės. (Lotynų tekstas paimtas pradėjo po truputį nykti, užleis- 
iš E. Volterio vertinio, 1901, psl.1 darni vietą dviems' pagrindi- 

jnėms lietuvių kalbos tarmėms 
Etninis lietuvių susivienijimo:— aukštaičių ir žemaičių; jose 

procesas vyko ne vien Lietuvos ■ 
rytinėje dalyje, jis vystėsi L 
Teutonų Ordino užgrobtose tę

i vakarų Lietuvos gyventojai iš- 
jp ■ laikė savo savitą kalbos tarima.

Tokiu būdu lietuvių kalbos

Appr&uu - protezai. Ahia. Dmi-
(Iml opMirti p<fl4ib« kovą prieš AJindaugą rusų ku-(trimonium nostrum e* iegitima

„ n , nigaikščius (Galičo Rusos), jot- attavorum et avorūm nostrum
vingius, (sūduvius) ir Žemaičius-, 
Tiktai vikrus Lietuvos kuni- 

J gaikščio politinis manevras .
_ _ i n i Į (krikšto priėmimas) išgelbėjo] ra LitiFLORIDA j ji nuo' priešų puoliinų. Mmdau-1 o i; c< 

", gui pąęisekė prieš jį nusistąčiu'

(tei We»r *3rd Su Chicagt. K L 60626 >
•- ->■ Trtrt.fPRospva

DRi C. K, BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

DR. A. MHJUS
-i. r < 3 L * i” jį H 7 • i S-

Moterų ligos, chirurgija. 
5037 Central Avė.

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel. (813) 321-1004

sia . koaliciją sugriauti ir r pasi
naudojęs žemaičių ir kuršių su
kilimu' prieš vokiečių riterius, 
1260 įpėtais sudavė riteriams 
skaudų ', šmūgį. Ordino kariuo
menė buvo sumušta. Tiesa, Min- 

*• . - ■

daugas tap.; neužilgo pc to savo 
artimųjų nuž id tas, bet jam pa
sisekė sukurti nepriklausomą 
valstybę --- Lietuvos kunigaikš
tystę (karalystę A.T.), apjungu
sią žymia dalį Lietuvos gyven
tojų.

Per sekančius du šimtmečius 
etninė lietuvių gyventojų yiąiy

ritorijose. Pagrindinė priežastis, Pal>litimas tarp Rytų Prūsijos 
kuri sukliudė Pabaltijo gentims 'Lėtinių gyventojų parėjo visai 
susijungti į vieną tautybę XII— re etninio “Įsibrovimo” lie- 
XIII ąniž.-buv.o jų politinė sui-puv^ rytU, kaip tai aiškino
rule, kunigaikščių ir didikų tar- savo propagandiniuose pamfle-

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
g. ŠĖRĖ N AS 
Tel. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS ]

RADIĮO ŠEIMOS VALANDOS
Vise* provramee U WQPA,

1490 HL A. M.
Liefuviv kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniąją nuo 8:30 iki 8:30 
vai, ryte.

VedėĮa Aldena Daukut
Telafu HEtntock 4-241; .

7159 Se. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60629

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN JWE.

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

eupcessnre, quani ei nuno p.os- 
•Lkmus, que eciam ėst et sem
per furit urium el idem cum ter- 

iwaniae. nain' unum yde- 
t uni homines. Sėd quod 

enu Samaytarum est terra in
ferior interpretatur. t Samayte 
vero Lithyaniam appelant Aux- 
fote, quod est terra : 
rcspecta terre Saniaytarum. Sa- 
magithe quoque homines se Li- 
tlr.vanos ab ąntiiĮuis temporis et 
nunquam Samayias appelant, et 
propter lalem ydemnitatem in 
titulo nostro nos de Samagicia 
non scribimus, qu ą lotum unum 
est, terra una et liomin.es uni.”

Vertimas: “Ir taip pagal savo 
susipratimą ir kalbą žemaičių 
žemė, kurią mes paveidėjome 
ir kuria mes valdome dtbar mū

pusavio vaidai .dėl valdžios bei 
Įtakos. Kolei svetimšalių vieš
patavimo pąypjųs neišaugo į 
realią nelaimę ir kolei kryžiuo
čių g;
baltų gyvenvietes, ir žudyti .jų' 
gyventojus, taip ilgai balt 
tys nesuprato sudaryti

tuose vokiečių nacionalistai ir 
lietuvių išsigimėlia Jurgio Ge- 
rųllio tipo, bet atbudime vaka
rų lietųyių tautinės sąmonės.

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
*■ - - • * * ’ • . * - » J i

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
. Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ąujos , peprądėjo deginti - Procesas prąsidėj o X\ šimt-
• -iu1nietyjė. (Vertėjo pąbr.)

i gen- 
tvirtą — Suomijoje oras buvo atši- 

qiiod est terra superior -^Ū^tientiiję. sąjungą. Kovoje su les. bet prieš porą savaičių pa- 
vokiečių Ordinu prūsų-lietuvių spaudė dideli šalčiai ir kraštą 
gyventojuose pribrendo visų Pa- suspaudė pašalas, 
baltijo genčių etninio vieningu
mo supratimas bęt kunigaikš
čiai ir didikai dafniai dėl savo 
savanaudiškų ir vienašališkų 
grupinių interesų išdavinėjo gy
ventojus, sudarinėjami karią-

— Tokijo konferencijoje vais
tytų galvos susitarė sumažinti 
perkamos naftos kieki, bet ne
gali susitarti, kuris privalo 
pirkti mažiaus naftos.

Foryourheadache get 
extra strength and safety, too

Vienna -Summertime Salad’

Firm and juicy Vienna Sausage, teamed with a creamy 
macaroni mixture, offers a hearty, sophisticated salad for a 
porch or patio lunch. Border this salad with deviled eggs and 
top it with extra sausage for added flavor and protein. Since 
handy canned “Viennas” are fully cooked, they’re all ready to 
use. Serve “Vienna’d Macaroni Salad” with frosty canned 
juices or a chilled appetizer soup. Add some chunky cheeses 
with wheat o* rye crackers, brownies and iced tea to complete 
this cool refreshing menu.

Vienna’d Macaroni Salad
1 package (8 oz.) elbow 

macaroni or small 
macaroni shells

1 can (5 oz,) Libby s 
Vienna Sauiage thinly 
sliced

1 cup shopped celery
1 cup chopped sweet 

pickles

1 cup mayonnaise
2 tablespoons cider

vinegar
m teaspoons salt

1 teaspoon Dijon mustard 
% teaspoon pepper

Extra Vienna Sausage 
and Deviled Eggs, 
garnish

» >4 cup minced onion
Cook macaroni jn salted, boiling water just until tender. 

Drain and cover with cold water. Then drain again, thoroughly. 
Combine macaroni with thinly sliced Vienna Sausages, celery, 
sweet pickles, and onion. Blend mayonnaise with cider vinegar, 
salt, Dijon mustard and pepper. Add to macaroni mixture. Mix 

H gently. Chill. Yields 6 to 8 servings.
| Arrangement: Spoon Vienna’d Macaroni Salad onto a large 
‘ serving plate, gently rounding the top. Arrange extra Libby\s 
I Vienna Sausages over salad. Garnish with a border of deviled 
| egg halves if desired._  ,w >.

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

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe

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 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

f SOME CHICAGO MOTOR CLUB TlPS ON

DON'T CUT IN BETWEEN
THAT ARE ALLOWING- SAFE
FOLLOWING DISTANCES... "

yOLTLU RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.^

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
? i 1410 So. 50th Ave., Cicero
• • Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chicagos

Lietuviu• * ■ < -

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS- 5 L<—* - -

★
TURIME

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE.

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

__________________________________  
BUTKUS - VASAITIS

1446 So. 50th Avė., Cicero, DI. Tek: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayette 3-35V3

GEORGE F. RUDMINAS
331? So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-HM |

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-66J2 I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-441G t

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1811 I
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įve amerikie- skyriaus

(kibių, sumanių beį energin
gų žmonių veiklos ir pastangų 
dėka, lietuviai čia darosi kas
dieną vis populiaresni, vis dau
giau atkreipia Į
<ių dėmesį- Pavyzdžiui, Sekmi
nių išvakarėse, birželio 2 dieną, 
šv. Jono parapijos laikinasis ad
ministratorius kun. Esjx>sito, 
siekdamas Įvesti naujoves savo 
bažnyčioje, pakvietė radio va
landėlės "Leiskit į Tėvynę” ve
dėją Salomėją šmaižienę, šv.

sų lietuvių padėka priklauso- 
Saldinėjai šmaižienei.

$ # * ‘ 
Į

Birželio 1C. dieną Įvyko ALT j 
ruoštas tragiškųjų Į

birželio Įvykių minėjimas, su-; 
traukęs gausų būrį lietuvių, ku-j 
riu tarne buvo ir amerikiečiu t 
svečių. Susirinkimą.atidarė sky-j 
riaus pirmininkas V. liasteni^,j: 
Amerikos himną sugiedojo Lai; < 
ma Lapinskienė. Programą p?a* 
vesti bu' o pąkvįe§(a.Sr rim-ųžiė-

Mišių metu' skaityti Evangeliją [ nė. Malei; skaitė Antanas Zutįįa-
iš Naujojo Testamento lietuvių 
kalba. Tai buvo tikra naujovė.

vičius. Turiningą ir gaušybe 
faktų paremtą paskaitą skaitė 
pedagogas-rašytojas 'Petras Maį- 
dęikis. Tremtinio.- sąvoką apt 
brėžė ir savo bei kitų .tremtini^ 
pergyvenimus vaizdžiai nųšvie-

Besiruošiant baisiojo birželio 
minėjimams, ta pati S. Šmaižie- 
nė kontaktavo vietos dienraštį 
The Sentinel-Recorl, patiekda- tė Sibiro tremtinė-rašytoja Slė
nia gausybę informacijų lieėian- fanija Rūkienė. Buvo deklanruo- 
čių birželio Įvykius. Tarp kitų 
informacijų ji patiekė ir lietu
vaitės fotografiją (tautiniuose 
rūbuose), uždegančią aukurą 
Jaunimo Centre,. Čikagoje. Visa 
tai dienraštis išspausdino birže
lio l-l į d fenus laidoje^' birželio

' Įvykius pavadindamas “The 
Days of ’Terror” ir labai* vaiz- 
džiai. nušviesdamas ne tik- bir
želines teroro dienas, bet ir vi
są Lietuvos okupacijos tragedi
ją. Tame straipsnyje laikraštis 
aptaria ĄT.T ruošiamą birželio 
Įvykių minėjimą ir ilgiau sus- 
.toja gražiai pristatydamas skai
tytojams mužikų' Lapinskų šei- 

Yną su priminimu, kad jie da
lyvaus minėjimo. programoje-ir 
vargonais bei giesmėmis sek- pinskų orfejinius pajėgumus.

jami eilėraščiai ir skaitomi laiš-į 
kai, jų tarpe kongresmaųo 
Hammersęhmidt labai jautri .tcį 
legrama, iš kurios paaiškėję1 
kad - j am yra labai - gerai' pažį- 
stąmi Lietuvos ir lietuvių ; 
Jaf; ------ ------- -

Įspūdingiausia programos da 
lis buvo tai naujausias muzi- 
kų-teatralų ' 
muzikos, <
rinys, _________  . ____ _ e .
linei tragedijai atminti ir jų pa-, pari^Wos yru larko-

dėkui ČikagCs priemiesčio tau
tiečiui, užsisakiusiam. Naujie
nas vieneriems metams ir at
siuntusiam $5 auką, bet pavar
dės nė vietovės prašiusiam nes
kelbti.

I — Kostas Venckus, žinomas 
orkestro vedėjas, išsikėlė į Mar-' 
quetle Parką Julius Timpa iš 
Brighton l^arko, sudegus na
mui, išsikėlę į Marquette Far-

' ką. B. Ceiką iš St. Williams ap-, 
įsigyveno Delhi. Ont. J. Stankus 
iš Marquette Parko išsikėlė jį 
Evergreen Parką.

T
Į — A.a. Petronėlė J urgeliūtė- 
Bevegage iš- Stony Brook, N. Y.,

j buvusi GLA sekretorė ir 128 
' ! Centrines kuopos narė, savo po-

-f

Namal, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kainba- 

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

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

namus
j mirtinę paskirė Studentų Fon- biznius, sklypus pardavimui jai 
dui. Helėn V. Kulber, pagerbda- 26-tus metus veikiančioj Įstai

goj, o pirkdami pasiteiraukite. 
. t

•Du butai, medinis su skiepu ir ga-j
. ----- - ------ z , j--------------------------- — —

1 mirusio , brolio Petro Satinsko Troy.
• Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas ^^JAS 2 aukštu’mūro namas Mar-

dui. Helėn V. Kulber, pagerbda
ma ją, paaukojo $10 į SLA Na- 

i šlių ir Našlaičių Fondą. Edna S. 
[Engelhart iš Miami, Fla.,

Registruokite savo

savo 1 ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir

tuva Bolševiku Okupacijoje ir tikslo, fu \ienybės gnoxeju pomirtinės ($150) paauko- 
^ą^^&^imoi^ezijoš^r'^lgretos skaičiumi kasdieną vis di-,-o £LA Tautinei Fondacijai.
z Galop, dalis mųiėjimp daly-' dėja ir didėja ir “vienybės aį>a-č

nervus vis daugiau ir;. — Dr. Gintaras E. Degesys iš 
Į Klevelando baigė

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

quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Dapg 
vertingu priedu. •

šęr.'r.
2 AUKŠTŲ mūro namas-ir . 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų; Nau
jas stogas, gazu šildymas.- ^apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.'

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Kukius ofi" 

į so patalpa. Daug nriedu. Marquette 
į Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $13,000 pajamų. Gerbs Sąlygos, 
Marquette Parke. . .

4 viu nuvyko į .Falikso jVfackevi- stalams” i
reiką-l^anS š°dybą'ir prie, iįetuvjško daugiau dirgina. r [Klevelando baigė Cincinnati

.-^■kryžiaus padėjb vainiką bolše-l s^ią progą verta prisiminti [universiteto Medicinos mokyklą, 
į. vikinio terdr/yAukdiiis atinfritL ‘šviėsioš atminties Prelato Alek-i Birželio pabaigoje atvyksta či- 

[ kagon praktikuotis Northwes
tern universiteto ligoninėje.

, . -- - .' - v-, 1

— A. a. Jonas Garankštis, Lie-- 
tuvos kariuomenės} kūrėjas-sa- 
vanoris, mirė balandžio 4 d. Į 
Schwabing ligoninėje, prie Miun-i

Rytojaus dipną, sekmadienį, Sandro Dambrausko-Jakšto žo- 
“Dieve, man atleiski I.Mel-V Lapinskų •'«eimds¥>erPiWytoje Stf ’Jorio Kažnyčio-gižiai: .

dainos ir poezijos dė-■’^araa^^Os-' *KųC‘ Ešpd-j'džia davatkėlė, kuri .namo—grį 
špecialiaCsukurtasl)Trže-l&t<V.pra^^ pragarą sukėlė . . ..

... . .... c«i-a ■ ■ Į>as Laechėln
ėhvatlrktasiscenoje!«Visseš kuri- J110® uz persekiojamą Laetuj^ą - - :į,.. :
nvs. tiek muzikine tiek ir sce-|lr Ifehivius kira£^nlus,^nuši^ęs-u j r*

"damas Laėtuvos ir liėtiiViii jbū-... M "u -M • f. ’M 
Įdęr; anapus -geležinės uždangos TK U m r Al ;; I 
aĮr prašydamas visus mestis -už 
jbolševikų tiranijos aukąš. Ra
inai du metu ^rgpnįifetinatŠ?-

nys, liek muzikine tiek ir sce-|^ 
noje atlikimo verte, yra tikras 
muzikinio meno šedevras, palie
čius net ir pačią nejautriausią 
sielą ir iskalbrngai'Tiusakas'L2l-

Das Laechėln

■riak Degutis iš, Brįdge-
1 vakar lankėsi

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose.

•Velionis buvb gimęs Anykščių ^BUDRAITIS REALTY 
valse., Žabėlynės km. Dirbo t
Kalino m. savivaldybėje ir bu-lIvafri apdrauda INSURANCE 
vo maisto’ priežiūros vedėju. BUTŲ NUOMAVIMAS paren^ 
1949 m. atvyko Amerikon, bef 
sulaukęs, Pensijos grįžo Vokie-

dieno sulauks 87 m’, amžiaus, i

iiuadienio pamaldose!/Tar graži” Tėkštai šj?m^jupnt^i^.fp^įĄ^i 'apylinkės _ _________ —, -___ v— _ __ ____
atestacija lietuviams! Už ją 'vi- iš tiūozo Prunškio knygos “Liei Lietuvis-1 Naujienose. Buvo labai malonuj tijon. Liūdėti liko SuftūsB'ro-

— ■ ...............—. .. ■! !!■.'■ - —- — 1 ■ ■ _ai Mjuojsū^ipažntti1 ir pasikalbėti;nius ir Vytautas bei jų šeimos.]

■NAUJU SKAITYTOJU VAJUS ./Jis’užsisakė*u '•”■■■ fe-

Naujieną vadovybė ’ir ’ Piktinimo VajaittL komisiįa į1 r
tytojug ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti lmygii«įiįr bei Iiefujfflrga 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį sęniausįą. Am^rfkt 
su ’juo susipažįstant7 ir- jįružsiprenumeruojant, tikšiu 
štamą grandisę ne tik'lietuviškos spaudos IdestėjimuL l 
taip pat pavergtos Lietuvos ir "jbš žmonių gerovei, 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės al^tatymp 
talų^renesanso?‘ : •
—3 ' ni’. - i «u- ; ^^RbteiANTIS' SĄJŪDŽIUI
žiaityti ir platinti NanŲe^ine, atsirado meewjato, kurie 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis' nar"-"*- *
■' ■ Mykolas’ Karaitis.. say.

66'

kam nuomininkus
4243 W. 6 3rd. St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE 4

2625 West 71st Street

TeL 737.-7200 arba 737-8534
... 1 '4

.riubiat (; s^.v.o JLyĮIgsnį ••Naujienas piisei metu.’Naujasis] 
kreihė T’v^rdnnbC ; įj. J mūsųJškąitytojaš °yra rimtas irj

‘ Utyarkingą§r.žmogus,.-(įsigijęs na-)-
.^PŠ/^etųyiąĮn&i• 

s - < ^£*054* męgstapiąę j .nuomininkų -- ir kai-j
’J-Sf’nj .’įrD£kpjai|t- jam;už 'prėnū-

meraią-.jirr^atinimp.yaįaus Iph-. 
.•?. hpšišdukųsiem$. Yiėpyb^.i-apaą; j laikymą, gerą žinią malonu 

falais, pasiliKp dieglys sityje;u 
^Įat; tubs''kurie .pešokinėją:per 

ummo vajaus lamu vertingais aovanonns naujiems virtbtė' pa^l Jų [bgbįįės
i7‘ Mykolas’ Karaitis. sav. Grand Shorn .motelio ir Ęeriįend^o -He: Vadink’' vienybės sriovėfaifi-
17350 Gulf Blvd., St. ,Peteraburg,..FL' 3S70B, tel..J8M-381-05Į53.^[ 
trijų dienų' atostogas dviems' asmenino. . Laimin^ejŲ,tūr|8, ° Pa^ak}^J,x. ^aznicįftpiĮ djąyątjkyĮ-

jf 'neapykantos, lizdą,: igiibruo- 
C dami jo užn^^^.,-raįiii'ausiąi 

> - ± t______ ____
■^eia^G7parėmė' Naujienų leidi- duodami 

no7aukai Dėkui. Taip :pat

trijų uieuų abUotugas uvit:ui3 cllulux. :
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, tiandptis,. privalų papĮųaunip.
žaidimų kambariu, TV,' telefonu Ir kitais, mffiermalfeįyrigĘųjjĮg <

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties ^piinit musį
autorė3 M’ Miškinytė paskyrė $50 premiją. Tie abejo, argras ir dai _ 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir pasidrstytof rude
niniame Naujienų piknike..,į., 7 j | J' į A

? ‘ ■.? tx I - I -k-'iU
Visa*.ir.visus kviečiame 1 didžiąją talke.-

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei f arimų, skaitytojų reiKaiacna 
prašoma pasinaudoti žemiau esanScmia atkarpontii.

r ■' H;j!: : t:,V 1 fl

XADJIBNOS '• 
1739 SO. HALST1D ST. 
CHICAGO, IL 6NM

mfinduMi ruiiražinėjimo Ulildai. Priede

Ytvardė Ir v«rda>

Adrem

v Užrakau' Naujiena* kaip dovana tavo _ 
yra naujai įkaityto j ta. Priedą _--------- doL

i: *...
Pavardė ir vardai --------------------- -------—

kurti

Adresu

SpoDSoriatu pavardė, vardas Ir vietovė

• F]atlnlmo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujieną 
pastangas, prašai jas siuntinėti už pridedamu!  doL

Favardė Ir vardai

Adreau

♦ Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienų dvi savaite* sutlpa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

pavardė Ir vardu

Adresu

Pavardė tr vardu

Adresu

Pavardė Ir vardu

4. ir«*»v

BY OWNER— Balzeko Lietuvių Kultūros; , ■ FGR SALE
■ muziejaus tradicinė, išvvka bus £lst and Franciseo - ^ Bedroom Stone 
i,. o,,.. - E-,. ,Ranch with Den, L Shaped Living &

• - - ■■■ ’ - i liepos 8 d. stone.: Crest Manor, pining Room, Wall to Wall-Carpet, 2
- - >. iNew Buffalo Mich ; ■ I Fireplaces &Baths, Finished Base-'mus.ir,-,QeL savo:;geru sa^’t>iujr V " •’ Lllon-' . {ment, 2 Car Garage, New Roof and-

" ......... ' ‘ Simas Kudirka, lydimas * Apgins, Fenced in Lanscąped Lot
!Romo Kasparo, lankėsi lietuvių!'.
apylinkėse Pietų Amerikoje. Į

— Specialus Grant Parko kon-j _ __________________
certas paminėjimui JAV nepri- HELP WANTED — aaalE-FEMALE 
kiausomybėš Hus liepos 3 d. 8 į Reikia DarbinInkV Ir Darb.nmk.v 

vril! vak. ’Po koncerto bus šau

ONLY $79,000 
' CALL 776-5355 after 6 

AL or DOROTHY>mą, .
skelbti višfėHis Maitytojąių^. 
p (V|4 Z U 'l' ' ‘ . 7
^j^r-. PpniaįyĮaišjaiTaruiisdš Da-

■ Įnginimb; pra*
^^0į%il^’e0uiiieratą^.savo įge-Jdoma 'įvairespalvėhiis - rakėto-
^Hfi^rikėjį^iusi/atlydėjo $5/aU^pnis. Miesto Transportaeijos Ko-’ Quality Control Department has open-
;ką.^alepdpnui.oD^iuiį::-u < j inirija praneša, kad pasirūpins ’»g for inspector with ;

-SoS-niahtaį"^-;^"”’ ' —•--
■ *, . ■ J ... . « - I ’ r i, - ’ "i • i ■"

wdtiaI 'ffi.; ’pratęsdamas prenų-

■ O’ ■ ‘ SIUNTINIAI T LIETUVĄ 
\ ’■ MAWASOIMJKIENe. /......... .

,/2698^Wesi’69tli St, CWca^o, ill 60629. ®:TeL WA 5^787
n. -. Didelis pasirinkimas geros tižšiesųvairių pr^riu. ' "

• :&;j^OPOS SANDĖLIŲ

INSPECTOR

1 good back-
. 5x ...v_ _____  inspection of

tinkama.-transportacija.- (precision aircraft.parts. Duties will;
’ ‘ v.......... • .. Jbe first article layout, In process, and

— Beverly Shores, Ind. par- ,final inspection to close tolerancej 
(dimensions. Should Speak English. į

CALCO MANUFACTURING CO.
prieš pat Michigan, 

ežerą 2 ar 3 sklypai prie vienas j 
kito, kiekvienas po 810,000. Tek! 
.(312) - 925 - 6130. (Pr.)

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 ho appointment neces, 
sarjd ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or

205 Factory Rd. 
Addison, II. 

628-2300
Equal opportunity employer

i - > Cosmos Parcels Express Corp, 
’ makQuette gift parcels service

2501 W. 69th St., Chicago, I1L 60629___ TeL WA 5-2737

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jaazper 92 metus.

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

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

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas geli > 
Susivienijime apsidrausti iki $16,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

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

i mielai pagelbės j SLA įsirašyti.

p®rite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

New York, N. Y. 10001

CAFETERIA WORKER
Full Time. ’10:30 A. M. to 7 P.M. 
Cashiering and steam table experi- 

—-- , . . i ence needed. Work two consecutive
925-8392. Professional Member week ends off the 3rd week end. 
American Federation of JWro-j s?laIy' Ask £or

logei'S. (Pr.) j s^gD|sH CONVENANT HOSPITAL

• SPECIALI 20% NUOLAT-' 2745 W. Foster Ave.
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI-1 784-4318

MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re-. — he^Tnted - FEMALE^ 
teželiai, žiedai, gintariniai karo-. Darbinlnkiy Reikia________
liai, auskarai ir kiti papuošalai.1 
PERKAME sidabrines ir auksi-. 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukštas' 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

CASHIER WANTED
SOUTH WATER MARKET 
Hours 5 A.A. to 2 P.M.

Must be bondable.
CONTACT —CRAIG

, 829 - 7700

PERSONAL 
Asmeny Ieško

na-

Tai (212) M3-2310

Gerai organizuoti naciona-1 
gvardijos kariai pradėjo 1 
sukilėlių laikomus Mana- 
priemiesčius.' Puola avia-

linės
; pulti
•guos
cija, tankais ir kanuolėmis. Ant-

■ radienio vakare priemiesčiai dar
buvo sukilėlių kontrolėje.

NORIU SUSIPAŽINTI gyvenimui 
draugą. Prašau atsiliepti i mano 
paieškojimą rimtą tautieti, mėgstan
tį ramu gyvenimą. Esu rimta, tvar
kinga moteris, 56 metu amžiaus. Laiš
ką su trumpu savo gyvenimo aprašy
mu prašau rašyti:

Nijolei, Box Nr. 229 
c/o NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.
Chicago, IL 60608

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI . A-.

Turiu Chicagos miesto leidimą. .■
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ” '

4358 So. Washtenaw Aye, 
Tel. 927-3559

dėmesio
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775;

Laikrodžiai ir brangenybes
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street . .. 
TeL REpublie 7-1941

Siuntiniai Į Lietuvi 
ir kitus kraitns 

P. MEOZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, !H. «*32_ TeL YA7-59W

Natary PuWa 
INCOMB TAX BBBVICB

y*l» mt daromi vertimi, giminiu 
likvietlmal. PfldojįIp^įet55*?1 prt* 

iym*i ir kitokį blankai

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

trati

INlUtANCfV —
State Farm Fire and Casualty Company

• v. . <
Išnuomojamas gražiai atremontuo- ; 

tas butas Bridgeporte, 3-me aukšte, j 
Pageidaujamo vyresnio amžiaus lie-1 
tuviu pora ar vienas, be vaiku ir! 
kambariniu gyvuliukų. <

: Tel. 523-4109. I

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & A*»ocUto« | 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. [ 

Raštinė veikia jau daugiau kaip! 
40 metų, patarnaudama klientams. ] 

__  — ----- - y

— Du Belgijos policininkai > 
sekė gen. Haig iš tolo, bet ji iš 
akių nepaleido pasikėsintojų.

MOVING
Apdrausta* parkrarntyma* 

U (vairiu aHtumV- ’ 
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996 
-------------------------------------------------------------------------------f
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