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NIKARAGVOS FRONTUOSE KRAUJAS
!: IR TOLIAU TEBELIEJAMAS

PREZIDENTAS SOMOZA ĮSAKĖ KAREIVIAMS KOVOTI 
‘ 7 IKI 'PERGALĖS, NELAISVĖN NEPASIDUOTI

MANAGUA,- - Nikaragva. 1— 
Buvo skleidžiami gandai, kad 
Nikaragvos prezidentas Somoza 
yra pasiryžęs atsistatydinti ir 
išskristi į užsienį, bet tie gan
dai neatitinka tikrovės... Prezi
dentas Somoza, .kaip vyriausias 
karo jėgų vadas, penktadienio 
rytą įsakė visoms, ginklų rū- 

. šims. pulti priešą iki pergalės.
Somozos. šarvuočiai, .kareiviai, ir 

. aviacija puolė maištininkus 
naųjpse pozicijose ir nori juos 
išmušti iš Rivas miesto ir .pro
vincijos^ ; į '*5O;38fe.

. SOMOZA - NESIRENGIA 
PASITRAUKTI- • -

Prezidentas Somoza šiandien 
pareiškė’, kad jis visai nesiren
gia trauktis, kad jis pasiliks su 
Nikaragvos kariais,- kol nebus 
išvytos Kubos ir Panamos - gink-

Tuo tarpu dar neaišku, ar 
sandin?štai, Kubos komunistų 
padedami, įsigalės Nikaragvoje, 
bet jeigu taip atsitiktų, tai So-, 
mozos še’mos diktatūra būtų pa- 1 
keista raudona Castro diktatu- 1 
ra, prieš kurią visiems teks ko- j 
voti, kaip kovoja visas laisvasis i 
pasaulis už pagrindines žmogaus 
ir tautos teises.

TRAUKIA JĖGAS 
Į sostinė;

MANAGUA, Nikaragva. — 
Pranešimai iš fronto rodo, kad 
maištininkai traukia jėgas į Ma
nagua, kur ruošiasi duoti mir
tiną smūgį Somozos vyriausybei 
ir nacionalinei gvardijai.

Skiepai nuo danty . 
gedimo

LONDONAS. — Dantų moks
lininkai išrado ..skiepus, kurie, 
atrodo, visiškai baigs dantų ge-

’ duotos jėgos. Su Nikaragvos li-
— beralais Somoza -'suliktų tartis,:.

bet su: Kubos ir .Panamos įsi
brovėliais. jis nenori, jokių pasi- dimą. Nors tie skiepai dar ko-

. tarimu.

jos kri-

Mokslininkai apskaičiavo, kad skriejanti laboratorija 
gali kristi į Pacifiką liepos 11 (L-popietį.

PERĖMĖ PLIENO, VARIO, ALIUMINIO, 
AVIACIJOS IR JŪROS TRANSPORTĄWASHINGTON, D.C. — Erd-

dar sk^ejanti laboratorija ■ 
"kylab, spėjama. Žemės pavir; 
šių gal; pasiekti liepos 11 die- 
’os popie'į.

Labo'a-or’ja gali nukristi Pa-
'if ke. bet niekas negali paša-'no premjeras Mehdi Bazarga-1 
’_ i______  __ I _ i-i-i t

PLIEMO IR ALIUMINIO PRAMONĖJE NIEKAS 
NEBEDIRBO IR NIEKO NEGAMINO

TEHERANAS, Iranas. — Ira-

PREZIDENTAS CARTERIS TARIASI 
SU SVARBESNIAIS PATARĖJAIS

kyt'. kur j’ nukris 
Žemė' atmoTi'e a 
'ubvės i daugeli dalių. Jeigu 
’enuk 'istų Pa-ifike, tai jos da- 
'vs ffali pas ek i šiaurinį Wash
ington© valst’jos pakraštį.

Laboratories skridimą ir kri
timą aridžiai seka patys geriau
sieji astronomai ir matematikai, 
kad apytiksliai atspėtų 
timo laika ir vieta.

Amerikos specialistai 
nustatė, bet ir tiksliai 
čiavo, kiek saulė atvėsta per • 
dieną, mėnesį ir metus. Jie žino, 
k’ek tas atvėsimas gali atsiliep
ti Į skriejančius “keliautojus" ir 
įvairios rūšies raketas.

Julijonas Steponavičius 
pakeltas kardinolu

ROMA. Italija. — Praeitą šeš
tadienį. birželio 30 d., popiežius 
Jonas Paulius II. kaip praneša 
New York Times, Romoje iškil
mingų ceremonijų metu į kar
dinolus pakėlė 15 vyskupų ir 
aukštų bažnyčios dignitorių. Iš
kilmėse dalyvavo tiktai 14 vys
kupų. o penkioliktojo nesimatė. 
Oficialiąi buvo paskelbta., kad 
penkioliktam kardinvoliii 
uždrausta atvvkti i Roma •z c

kilmėse dalyvauti. New 
Times pranešimas sako,
penkioliktuoju vyskupu buvęs 
Lietuves vyskupas Julijonas 
Steponavičius.

Tuo pačiu metu kardinolu bu
vo pakeltas prelatas Agostino 
Caseroli. Nuo šių metų jis buvo 
paskirtas Vatikano valstybės 
sekretoriumi.

N.Y. Times papildo žinią, pa
žymėdamas. kad rusų pavergto
je Lietuvoje katalikų bažnyčia 
negali 
su ten 
nvčios

Palietus nas, vykdydamas mulos Cho- 
ji užsidegs ir. meini instrukcijas, praeitą ket- 

v’rtadienį įteikė Irano parla- J 
mentui įstatymo projektą, lie- ■ 
piantj suvalstybinti pačias svar- j 
biausias Irano pramonės šakas. ■ 

Irano parlamentas, klausimo 
beve;k nediskutuodamas, pri
ėmė premjero pasiūlymą ir pra
vedė įstatymą, kuris įpareigojo ‘ 
vyriausybę suvalstybinti visą • 
Irano plieno, vario, aliuminio, 
aviacijos ir jūros transporto 
pramonę. Premjeras pripažino, 

' kad kraštas gyvena nepaprastai 
gilią krizę, todėl vyriausybė pri
versta perimti minėtas pramo
nės šakas. Vyriausybė žino, kad 
vario pramonė visai nieko ne
gamina, bet vyriausybė imsis 
priemonių suvalstybintoms pra-l 
monės šakoms atgaivinti. Vy
riausybę yrą pasiruošusi minėtų

jąe. tik 
apskai

buvo 
ir iš- 
York 

kad

Atskrido Valentino 
Morozo žmona

NEW YORK. N.Y. — 
denUs . —------- ----- __ —
policijos buvo suimtas, pasodin 
tas i lėktuvą, ' v-žtas i -----
Yorką ir pa1 i^ta.s. Soviet 
džia Maskvoje neturėjo 
jam pasakyti, kur ji- ~>us veža
mas. Panašiai Sr. lėtų ’------ .
pareigūnai elgiasi su kitais savoj 
p’l’eciais. Morozas greitai susi-j 
orentavo i 
kad ukrainiečių dauguma nori > 
nepriklausomos Ukrainos. Mo-i 
rozas pareiškė, kad jis nori savoj 
žmonos. Jis rašė laiškus, kalbėjo 
cusirink;muose ir kėlė viešumon 
žiauru oagrindmiu žmogaus tei
sių laužymą.

L;enos 5 d. Morozo žmona' 
gavo leidimą išvažiuoti į New j 
Yorką. Valentinas Moroz ten ją 
pasitiko.

NORI GALUTINAI NUSTATYTI GAZOLINO 
RACIONAVIMO KLAUSIMĄ t

WASHINGTON’. ’D.C. — Pre^ 
zidėntas Carteris. iš Tokijo kon
ferencijos parskubėjęs namo, 
pirmiausia pradėjo aiškinti ga
zolino klausimą pačioje Ameri
koje. bet iki penktadienio popie
čio š’o klausimo tinkamai neiš
aiškino. Prezidentas nuolat ta
riasi su James Schlesingeriu. 
geriausiai informuotu valstybės 
tarnautoju.
Prezidentas atmetė'paruoštą jo J čius aplinkui žemę, ir kiekvieną 

kalbos tekstą, bet jis dar nepa
ruošė kalbos, kurią norėtų pats 
krašto gyventojams pasakyti. 
Jis nori nustatyti pagrindinius 
dėsnių, kurių turės laikytis ne 
tik didžioji naftos ir degalų pra
monė, bet ir automobilistai.

PREZIDENTUI ŠI KALBA 
LABAI SVARBI

TRl’MPAl1$V?SUR
Disi-

Valentin Moroz Sovietų j darbininkams mokėti pa- 
■ kankamas algas, kad darbinin- 

Newikai Salėtų pragyventi. Savo lai- 
val i'ku plieno, 
d SOS

merciniai negaminami, bet dan
tų gręžimo, bakterijų marinimo 

j ir plombavimo laikai jau praei- 
; tis, iš anksto džiūgauja kiaura- 
dąnčiai. .

Skiepai kol kas išbandyti tik 
Keent,

Pre-

:.. FORMUOTAS .APIE : 
y . ’.'ĮSIBROVĖLIUS ;

L WASHINGTON, 'D'i
.zidėntas■: Carteris Lir/-Valstybės beždžionių kolonijoje 
departamentas' 'yra . informuoti kur prieš devynerius metus ke-
abie Nikaragvos’. sandinistus irį Punios beždžionės buvo imuni- 
Kubos komunistus. “JAV vyriau- u°t°s (įskiepytos), o penkios pa-

■ sybė žino, kad sandinist'ai, pa- liktos neskiepytos.
grobę, krašto vyriausybe, neleis Š]uo metu iš tų devynių bež- 
■krašto gyventojams .išsirinkti1 ^ionių. penkios tebėra gyvos, 

demokratinės vyriausybės. Ko
munistai bijo krašto ‘gyventojų.
Iki; šio metto oačioie Kuboje 
nebuvo laisvų rinkimų; ju nebus 
ir Nikaragvoje, jei sandihistai, 
susidėję su Kubos komunistais, 
laimės Nikaragvoje. Be to. Ame
rikos valstybėms bus naujas 
rūpestis: kaip Nikaragvos, gy-

.grobę, krašto vyriausybe, neleis Šiuo metu iš tų devynių bež-

Po dvi iš abiejų grupių mirė. 
Trys iš ■ tų penkių neimuniuotų 
visos dabar turi labai sugedu
sius dantis. Iš likusių dviejų J 
imuniduotų (įskiepytų) viena 
turėjo dantis visiškai nesugedu- 
sius, o antroji turėjo tik vieną 
dantį kiek įgedusį iš lauko pusės.

Prof. Bertram Cohen, Angli- 
ventojams grąžinti pagrindines j°s Karališkos Chirurgų Kolegi- 
teises, kurias komunistai atima, i j°s narys, tyrinėjimų deparia- 

į mento šefas, pareiškė, kad įskie
pytosios beždžionės neturėjo jo
kių neigiamų pašalinių efektų

DIKTATŪRA VEDA 
Į KOMUNIZMĄ

Jeigu Somoza būtų, paklausęs ir, jo įsitikinimu, žmonių skie- 
Amerikos valstybių atstovų pa- Į pijimas dantiems nuo gedimo 
tarimų — sudaręs liberalią vy- j apsaugoti galėtų būti pagreitin- 
riausybę ir pasitraukęs, dabar i tas. Lyg nurodydamas delsimo 
Nikaragvoje padėtis būtų bu- priežastį, prof. Cohen pridūrė, 
vusi kitokia, šiandien komunis
tinės valstybės ne tik padeda 
sandinistams ginklais, bet siun
čia į Nikaragvą patyrusius ka
rius. kurie gali vykusiai pasi
priešintu neorityrusiems nacio
nalinės gvardijos kariams.

KALENDORSLIS ! 
.-r* - - J- -į * *’

Liepps 7: Edi burga, Otonas, 
Orė, Skinutė, Songaila, Sur- 
mantaš. •

Liepos 8; Priscila, Eugenijus, 
Danga, Aguona, Tauragis.

Saulė tėka 5-.28/leidžiasi 8:22.

Vėsus, vėjuotas, ..

— O’Hare aerodrome įrengia
mos priemonės, kurios Įspės 
lėktuvus t apie galimą lėktuvų 

1 susidūrimą padangėse.

: — Amerikiečiai turi apskai
čiavę ir kitus kūnus, skriejan-

d:eną krintančius.

— Cook apskrities teisėjas 
Raymond Berg, išvykęs paplau
kioti Lake Ženeva ežere, pateko 
po valties motoru ir žuvo.

— Cook apskrities administra
cija neleido atidaryti piliulių 
klinikos, kad jaunos moterys 
nenukentėtu.

Prezidentas Carteris labai ge
rai supranta, kad ši jo kalba bus 
pati svarbesnioji, kurią jam teks 
pasakyti. Ji nustatys ne Ameri
kos krašto vidaus politiką, bet 
išdėstys ir Amerikos užsienio 
politiką. Prezidentui aišku, kad 
Ženevon suvažiavusieji arabų 
šeichai stengėsi kirsti ekonominį 
smūgį Amerikos finansams ir 
pramonei. Prezidentui labai 
svarbi yra Saudi Arabijos pozi-

“Tie skiepai dantistų nepaliks cija. Niekam ne paslaptis, kad 
be darbo. Priešingai. Skiepai at
palaiduos dantistus nuo skylių 
dantyse gręžimo ir jų smulkiais 
metalo gabalėliais užpildymo, 
dantistai turės daugiau laiko 
prižiūrėti savo pacientų dantų 
smegenis ir burną, kadangi dau-

Saudi Arabija gana glaudžiai 
bendradarbiavo su JAV. Prezi
dentui rūpi išalkinti, ar Saudi 
Arabija jau esanti kitos nuomo
nės šiais klausimais.

Saudi Arabija pranešė, kad ji 
padidins naftos ir degalų gamy- 

giausia dantų genda dėl°blogai bą. Tai reiškia, kad ji užkirs 

-prižiūrimų dantų smegenų”

Britai įkaitais sumo-į' 
i.=:_ <ti n

kelią kitoms arabų valstybėms 
kelti naftos kainas. Kitos vals
tybės galės tas kainas kelti, bet 
kas norės mokėti brangiau už 
naftą, jeigu Saudi Arabija ją 
pardavinės pigiau?

i

— Evanstone buvo nužudytas 
laikraščių ir žurnalų pardavi-

HOUSTON. Tex.—Pietų Ame
rikos grobikai buvo pagrobę du 
aukštus britų pareigūnus, už 
kuriuos britai sumokėjo dešimt 
milijonų dolerių. Vienas pa- nėtojas.
grobtas buvo 47 metų amžiaus ------ :---------------------------
Michael Chesterton, kuris buvo'}, pavyko šiuos du britus biznie- 
Londono banko atstovas Pietų - rius sučiupti. Bankams reikėjo 
Aipęrikoj. Antrasis, buvo Lloydo sukelti stambią sumą ir sumo’ 
atstovas. Salvadoro, partizanams keti grobikams. v / •

— R. Strauss tvirtina, kad 
Egipte pasitarimai apie pales
tiniečių autonomiją eina tvar
kingai.

— Vance pataria spausti 
Vietnamo vyriausybę, kad ji 
nevarytų užsienin krašto gy
ventojų.

— Irano premjeras nori leisti 
pramonės savininkams tvarkyti 
savo dirbtuves, o mula Chomei- 
ni nori paskirti vyriausybės ko
misarus.

— šį savaitgalį Illinois valsti
joje bus daugiau gazolino, bet 
už galoną reikės mokėti vieną 
centą brangiau.

— Biznieriai tvirtina, kad 
JAV išleido tiek daug įvairių 
patvarkymų, kurie kenkia JAV 
prekybai.

— Dainininkė Joan Baez jau 
nepadeda kairiems ekstremis
tams. Ji tesirūpina savo vaiku.

— Skriejanti laboratorija 
Skylab svėrė 85 tonas, kai ją iš
kėlė j erdvę. Dabar ji sveria 
daug mažiau, nes daug dalių 
pakelyje pametė.

- — Chicagos ir Illinois gyven
tojai JAV nepriklausomybės 
-šventę:daugumoje šventė na-

vario ir aliuminio 
pramonė Irane buvo labai gyva, 
bet paskutiniu pusmečiu niekas 

valdžios} šiose pramonės srityse nebedir- 
• bo. Minėtų pramonės šakų dar

bininkai. beklausydami mulos 
V1U1UZ.C15 OUC. |

ir pradėjo pasakoti, Į agitatorių, išėjo protestuoti ir 
1 versti šacho. Šachas pats išva

žiavo. bet darbininkai Į dirbtu
ves nebegrįžo, nes jie buvo 
įvelti į kitus Irano politinius 
darbus.

Dar šacho laikais buvo nacio
nalizuota naftos pramonė. Visus 
reikalus tvarkė specialiai suda
ryta komisija, žinanti visas tos 
pramonės šakas. Išvykus perse
kiojamiems chemikams specia
listams. naftos pramonė nega-! 
mina tos naftos ir degalų, ku-' 
riuos gamindavo. Vyriausybė Į 
yra pasiryžusi atgaivinti ne tik1 
degalų, bet plieno, vario ir aliu
minio pramones.

Be to. Irane veikė ir dabar tu
rėtų veikti aviacijos pramonė, 
bet ir ši pramonė negamina pa
gal savo pajėgumą. Specialistai 

'• dirba kitose srityse, o Irano lėk-

palaikyti glaudžių ryšių 
veikiančiais katalikų baž- 
dvasiškiais.

Meksikos statine $22.60
MEKSIKA, sostinė. — Mek

sikos vyriausybė, patyrusi apie 
arabų Nutarimą kelti kainas, 
nutarė pakelti kainą ir Meksi
kos naftai. Ateityje už vieną 
statinę naftos meksikiečiai rei
kalaus $22.60. Kaip jau žinome, 
arabų valstybės susitarė pakelti 
statinės kainą iki $23.50. Ame
rikai pirkti naftą Meksikoje 
aps;moka. nes atvežimas daug 
pigesnis. Tik reikia žinoti, kiek 
statinių Meks’ka nutars Ameri- 
kai parduoti.Nuo kalno metė 

pagrobtą moterį
BODEGA BAY. Cal. — žmo

nių grobikai buvo pagrobę Lin
dą Mahan ir pare'kaiavo iš jos 
vyro didelės sumo-? oin'ru, ku
rios jis negalėio ant gre;tųjų su
daryti T?'^robtą moteri ’’ie Įkėlė 
i didelį kalną. Kad nuslėpt' pa
darytą nusikaltimą, jie metė ją .tuvai apleisti. Irano karo lėktų- j syklos uždarytos, 
nuo kalno, tikėdamiesi, kad ji. j vai ta’P Pat neveikia. Is karo 

bet aviacijos pasitraukė specialistai, 
bet o nepatyrusieji nepajėgia patai

syti kilusių trūkumų. Buvę la-

— Frank Sinatra dainuoja 
turtingiems egiptiečiams ir ne
ima pinigų.

tų pradžioje. Jie išėjo j gatves 
protestuoti, bet jie nebegrįžo į 
darbą. Vario pramonė visai su
stojusi. viskas uždarinėta ir ka-

bekrisdama, bus užmušta, 
taip neatsitiko. Ji krito, 
stengėsi laikytis už akmenų. zo-
lių ir krūmų. Jos kritimas ne- ■ kūnai ir mechanikai priversti grįžti į 
buvo toks staigus. Nukritusi j grizti į aviacijoje turėtą specia- , 
nuo aukštumos, ji pajėgė sustoti i lybę, bet -jie nebegrįžo. Dalis 
pašlaitėje. Grobikai prie jos ne- ! perėjo tarnauti kitose šakose, o 
galėjo prieiti. Ji virš 12 valandų - kiti dingo, 
laikėsi, i uola užsikabinusi. Pas- 7 v- V
kui krito į vandenį.

Šerifo policija trečiadienį ją 
išgelbėjo iš vandens ir nugabe
no į ligoninę. Dabar ji galės pa
pasakoti teismui, kas ją pagro
bė. užvedė ant kalno ir pastū
mėjo žemyn.

. Dabar vyriausybė 
turės įstatymą, kuris kiekvie
nam specialistui lieps grįžti į 
savo darbo sritį ir specialybę. 
Kas patvarkymo neklausys, tas 
bus sunkiai baudžiamas.

Ketvirtadienį priimtas Įstaty
mas įsigalios nuo šio mėnesio

< 25 dienos. Vyriausybė priėjo įsi- 
’ tikinimo, kad kiekviena minėtos | 

muose arba arti namų. Benzino pramonės šaka privalo dirbti 
trūkumo nebuvo. Nepriklauso- visu smarkumu. Pirmon eilėn 
mybės dienos paradą Chicagoje ( bus atgaivinta naftos ir degalų 1 
stebėjo apie 30.000 minia, tuo pramonė. Į kasyklas bus sugrą* Į 
tarpu praeitais metais į jį atsi- '. žinti visi vario pramonės darbi- 
lankė tik apie 5.000 asmenų. j ftinkai,"’šeję « dirbtuvių’šiųlankė tik apie 5.000 asmenų.

Įsigalėjus suvalstybinimo įsta
tymui. mula Chomeini rengiasi 
pasakyti svarbią kalbą. liečian
čią dai bo "etimą ir nenorą 

L vietes. Mula
Cho ,'n dar tebeturi gerai 
g.. '.otą savanorių dalinį, ku
ris pajėga suvaldyti vario ir jū
ros transporto darbininjsus. VĮ&- 
rio darbininkai yra.'sju^ndęl į 
įvairias saugumo ir poUfijęs Ša
kas, ir nenori grįžti į kasyklas. 
Manoma, kad ChomeinT'privęrs 
juos grįžti į darbą, h

Sovietų karo jėgos neperžen
gė Irano sienos, bet sovietų val
džia yra pasiuntusi didoką skai
čių pramonės special 
padės tvarkyti su\
Trano pramonę. Ml'a Cho., i ni. 
naudodamas'ginkluotas pa’'.’Ža
nus. yrą. -pasiryžęs. stjyąĮtiyti vi
su suvalstybintų pramonės šakų 
darSMAinktA. ’ ’ i61—9'

šių. ki r:e 
aLty bintą
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DAR DĖL SOVIETŲ SĄJUNGOS PILIETYBĖS 
ĮSTATYMO TAIKYMO PABĖGĖLIAMS

Prof. Lurie sako, kad lietuviai, latviai ir estai, bu- 
v? savo kraštuose prijungimo prie Sovietų Sąjungos 
1340 m. rugsėjo 7 d. ir vėliau išvykę dėl karo veiksmų į 
užsienį yra nutarę savo karštan negrįžti.Jų sąrašas, ku
riuos Sovietų Sąjunga vis dar laiko savo piliečiais yra 
gana didelis, jeigu atsiminisme jų vaikus, vaikaičius ir 
net vaikaičių vaikaičius. Profesorius teigia, kad Sovietų 
pilietybės įstatymas liečia juos taip pat.

Mat,vaikai,gimę už Sovietų Sąjungos ribų iš tėvų,lai
komų sovietų piliečiais,pripažįstami taip pat Sov. S-gos 
piliečiais. Vaikas, gimęs už Sov. S-gos ribų, pripažįsta
mas sovietų piliečiu ir tokiu atveju, jeigu vienas tėvų 
yra Sov. S-gos pilietis, o antras buvo “asmuo be piliety
bės’’ arba ji buvo nežinoma”. i

Čia pacitousime kompetetingų asmenų liudijimus.- 
Gen. P,. Grigorenka, pasižymėjęs žmogaus teisių gynė
jas S,ov.- S-goj, kuris gavęs leidimą išvyko į svečius, o 
vėliau iš. jo buver atimta Sov. S-gos pilietybė, dabar jis 
gyvena .Nė"’ Yorke. Jis mano, kad naujo Sov. S-gos Įs
tatyme Svarbiausias tikslas — panaudoti emigrantus ir 
jų palikuonis sudaryti “Vakarų kraštuose penktąją ko-; 
loną”. Būdingą..patyzdį jis papasakojo, būtent: vieną 
emigrantą iš Sov.' S-gos diplomatai iš K B G, paskirti vie 
name demokratiniame krašte, sugebėjo prievartą pri-; 
satyti į kažkokį, paslaptingą namą, bandė užverbuoti;! 
aiškino tam: emigrantui, kad jis vis dar tebėra sovietų, 
pilietis..Gen. Grigorenka pažymėjo,: “Tai įvyko visiš
kai neseniai,- kai naujasis Įstatymas dar nebuvo Įsiga- 
liojęs” (“Rusian aily”, 1979. IV. 11). Į

Kitas ov. S-goš žmogaus teisių gynėjas Vladimir! 
Bukovski, maždaug prieš trejus metus iškeistas už Či
lės komunistų vadą, pasakoja savo neseniai išėjusioje 
knygoje :“I vozvraščaetsia veter” (”Ir grįžta vėjas”) 
apie ukrainiečių kilmės anglą, kuri sutiko sovietų lageri 
ryje. N. A. Burulak - Šarygin buvo išvežtas vokiečių ‘ 
okupantų iš Ukrainos, kai jąmbuvo 15 metų 'amžiaus.' 
Po karo jis įsikūrė Anglijoje, kur pragyveno dvidešimt 
metų, išėjo mokslus, vedė, puikiai dirbo; savo firmos 
buvo pasiųstas i Maskvą kaip jos atstovas, ten išprovo- ■ 
kuotu kaltinimu buvo suimtas, atsisakė būti šnipu iri 
1967 m., tai yra praslinkus 23 metams, po karo pabaigos 
:ir 15 metų po Stalino mirties, buvo nubaustas 10 metų 1 
stovyklos už tai kad “po karo negrįžo namo”, tai yra Į. 
Sovietų Ukrainą. ■

Bukovski rašo: “Kaip pasakojo pats Budulak-Ša-1 
rygin, klausimą išsprendė jo akivaizdoje pats Andro-; 
povas (dabartinis KGB ministeris). Ilgai, atidžiai žiū
rinėjo pasą bei kitus dokumentus: ;

—“Ką tamsta visą laiką tvirtini — anglas, anglas... 
Juk gimįs pas mus, Sovietų Sąjungoje,” — pareiškė An
dropovas savo padėjėjams, bakstelėdamas pirštu Į Ša- 
rygino pasą. — “Tai nieko (ničevo), anglų karalienė 
mums karo dėl jo nepaskelbs”. ;

Prof. Lurje sako, kad tarptautinėje teisėje yra Įp
rastinė tendencija vengti dvigubos pilietybės ii’ imtis 
premonių jai likviduoti. Sovietų Sąjunga nėra 1930 me
tų Haagos sutarties dalyvė. Visdėlto Sovietų Sąjunga 
suota sudaryti panašias sutartis ne su savo stelitafe 
kraštais, liečiančių pilietybės klausimo sutvarkymą as-: 

menų su dviguba pilietybe. Sutarties ► tikslas: “Pte- 
miantis suinteresuotų asmenų pilietybės pasirinkimu 
likviduoti galimus dvigubus pilietybės atvejus”. Rei
kia pabrėžti, kad Sovietų Sąjunga mažiausiai suintere
suota sudaryti panašiai sutartis ne su savo satelitais.

Prof. Lurje, baigdamas savo pastabas dėl Sovietų 
Sąjungos pilietubės Įstatymo pritaikymo emigrantams 
bei pabėgėliams sako, kad reikia skatinti Sov. S gą, 
kad ji padėtų kortas ant stalo ir oficialiai pripažintų, 
jog Kanados ir kitų valstybių piliečiai nėra jos paval
diniai.'Bet tai esą būsiąs nelengvas uždavinys.

Pasinaudodamas proga, manau, kad ir mūsų visuo
meninės organizacijos, su ALTa ir VLIKu priešakyje, 
turėtų pasisakyti dėl Sov. S.-gps pilietybės Įstatymo tai
kyme emigrantams bei pabėgėliams, Praneškite mums 
ką tuo reikalu esate padarę ir ką numatote daryti, čia 
kalba eina apie esminį klausimą — apie mūsų ir jūsų 
savisaugą! ■ Jonas Fabijonas

*
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syti pilietybes dokumentų, ka
dangi senais laikai* federalinė 
valdžia neturėjo dokumentų 
tinkamos saugonės, kaip da-' 1 
bar turi. Jeigu gautum pilie, 
tybės ' dokumentų dublika
tą, tada galėtum pasakyti, ar 
žmona tapo piliete. Pagal pa
tiektus faktus, aš spėju, kad. ji 
yra šio krašto jūlietė. Kas dėl 
gimusių šiame krašte vaikų, 
turiu pasakyti, kad jie yra Jr 
Ą,V piliečiais.

Adv. Charles P. Kai

0, MOTINA ŽEME į.
O, motina žeme, padangių jžvaigždėtų į 
Krislais nukrisluota, sapnais nusapnuota, 
Duok sulčių krūtinėms, kad širdys mylėtų 
Kiekvieną minutę kaip maldą, kaip puotą!...

Kai meilė krūtinėj lyg saulė įkaista.
Męs kuriame dangų, mes nieko nebijom, 
Mes liūdinčiai sielai surandame vaistą.
Ir puošiami pasaulį darbais, kaip lėljjom...

O, motina žeme, tau meldžias poetas, .... 
-'Kurs, skauąmo sukeltas, žvaigždynais kvatoja

Lai ašarų * maldos, lai skausmas kentėtus^ . 
žiedais "nuBučiOSja pavargusias ,kojąs.l

■ Meš jaučiam^ mes žinom, kad mūsų "rytojus 
Sapnais, ir žygionėm prašoks šitą dieną —

< Ir* skubam pirmyn, kaip banga suputojus, 
Kur‘~meilė sutirpdina geliantį plieną...

O, motina žeme, dar daug ko mes trokštam, 
Ką esami' svajonėj gyvenę ir matę ...
O. žepie, meldies tu sauiėjantiems bokštams > 
Praryk tu gyvenimo juodą gyvatę! .. .

nistration c/o Your’ Social Se- i tada reikėtų kreiptis į teismą. 
., Jums divorso • byla kainuotų 

Adv. C- P- Kai
ciirįty, 4858 So. Ashland AAve
Chicago, Ill 6O6O9.Tais pačiais apie 500 dol. 
klausimais lietuvių kalba pa
tarimų ir formų užpildymo rei I 
kalais galite kreiptis į LB-nės į tai 
Socialinio klubo reikalų vedė, j Išgyvenęs tam

vL. Kai' aš atvykau Į JAV, 
dirbąu įvairius darbus.

i tikrą metų 
ją A. Čepulį, 3269 So. Halsted skaičių, gavau šio krašto pilie 
St., Chicago, Ill. ! tybės dokumentus. Aš su žmo-

★ na turime 5 vaikus, gimusius
Vienam viešbuty išgy-, šiame krašte. Po 10 metų aš 

tris metus.. Kai mane tuos pilietybės popierius pame 
iš darbo, pasilikau vieš' čiau. Būdamas bedarbiu, no-

KL.
vena u

[atleido
j-bučiui skolingu 1-50 dol. Kartą vėjau gauti valdinę pašalpą, 
'■parėjęs į viešbutį, radau kam; Valdinė-įstagir pafcimišcy'ar^š' 

! esu pilietis ir kur esu gimęs?
Atsakiau, kad gimiau Marijam 
pelėje, Lietuvoje. Valdininkas

Į bario dūri užrakintas ir ma-| 
j no daiktus, 400 dol. vertės pasi
liko savininkas. Jis man pasa
kė, kad mano daiktus jis man paprašė parodyti pilietybės do 
grąžins, kai aš sumokėsiu likti-; kuniėntūs. Aš jam pasakiau, 
šią skolą. Ar jis taip gali pa-j kad kažkas juos iš manęs pa

vogė. Valdininkas mano parėi 
škimui nepatikėjo. Ką aš turiu

Ignas H.
ATS. Jūsj paklausimas mani 

neaiškus. Pv., jeigu jūs buvote Į “ ■ • T. S.
sudavė nuomos sutartį, tai ta- ATS NUeikite į iinigraeijos 
da už nuomos nemokėjimų sa- departamento ofisų, kur gau- 
vininkas turi jums įteikti 30; site aplikaciją, panašią į pir- 
dienų notą. Jeigu pagal metinę; muosius popieritfe. ‘
sutartį nuomojate ,tai notą sai tinkamai užpildyti ir' ; ‘'l ’ 

nevėliau, kaip liepos 3lĮMnmkas turi įteikti prieš ^j-trįs savo nuotraukas. Tai. įstai- 
' dienų. Jeigu gyvenate pagal su. gai reikėg sllulokėti $20 

tartį savaitėmis, tai savininkas' kįek daugiau. Žinoma, ] 
notą turi jums įteikti piieš /.daug pigiau, jeigu galėtum- nu- 
dienas. Taigi viešbučio savi-į rody’ti, kuriame mieste pilie- 
ninkas nesilaikė veikiančių Įs-> tybės dokumentus gavai ir ku 

(____ ... . .tatymų. Jūs galite teisme už. riais metais Tai užtruktų be-
nešti kokią sumą pinigų ji pa. r vesti prieš jį bylą ir ją laimė- veįjįė tris mėnesius. Jėigtt nega 

?'C.ną veldėjo S<-c See. įstaigai. Aš} ti. 
trecia- . . . .. . .j noriu lokį pranešimą padary- 

.... J ti, nes jj turi sunkumų su ra_
... . svba. Kokias infornfacijas as
kiekvienoj ‘ ;, .. i privalau pridėti? Jone o-te
k'cipiantis

Cust< nier Service Desk (arnauĮ ATS. Jeigu jūs pranešite ra-
M. š-nė šlut tai pirmiausia parašykite' 

! to asmens vardą ir pavardę, ku 
ris tokį raportu privalo pada- 

' ryti, įrašykite tikslų Soc. See. 
j numerį, pagal ^urį išmokėji- 

" , mus gauna, įžymėkite sene- 
kairnynui aš mo-1 lio mirties datą-ir pasirašykite 
savaite už mano I nurodant savo adresų. Jūs! 
žmonos, priežiūrų tokį praneši,nąfgalilc .perduoti 
į skaHrm i. Kaip j ir telefonu, jeigu jūs tai pagei

daujate.

Jeigu turite klausimą Social 
Seeurilv reikalais, anglų kalba 
rašykite Social Security Ądmi-

ir

NUOLAIDOS DUODAMOS 
VYRESNIO AMŽIAUS 

ŽMONĖMS

Chicagos ŽAYRH rūbu ' ' c

kt. prekių bendrovė savo krau 
duoda nuo pirkisių nuo 
tiems asmeninis, kurie j ‘ 
m. ar vyresniu amžiaus 
amenys gali gauti 10% 1

ttivėše 
laidas

; yra 62
į Tokie

diskontą, mokant grynais pi
nigais ir 5%, jei perka prekes 
kreditan. Senjorams nuo pirki
nių nuolaida duodama 
kartą savaitėje, t.

\ dieniais.
Nutria id u korteleC

Cart) galima gauti

daryti?
i 
t

(IRS) Įstaigai ir paprašykite, 
kad jums prisiųstų reikalingas 
formas. Apie uždarbių ketvir
tį, kuris 
30 d., 
nešti 
diena.

ATS. Nueikite į Imigracijos

basibaigė birželio 
sumčk ėjimų reikia pra-

KL. Mano senelis neseniai 
mirė ir savo nuosavybę paliko 
mano senelei. Kadangi ji gau-

l na SSI išmokas) tai ji turi pra-

JŪS KLAUSIATE- MES ATSAKOME!
k u -$75 per

ir
aš turiu apie tai pianešti Soc
See. Ištakai? Petras vv

ATS. Pa >k a ir bin k te liet ku
riai Internal Revenue Service

(niĮioriuoii k risial.ti. porcelianiniai servizai, gintaro Uacolisi 
n ži<«l..i. < liin.i Hosenfhal ir kitos dovanos

Ja reikės ■
pridėti

ar

Pažymėtina, šie nuostatai lėtunt nurodyti nei metų, nei 
veikia Illinois valstijoje, be.tivjefoSj kur pilietvbc gavai; ta
ki tose valstijose tie nuostatai\ ųa <|aŪgUįu Sunku-
gali būti kiek skirtingi. : mtp Aš patarčiau iš naujo pra-

KL. Aš ištekėjau už antro vyl 
ro, su kuriuo gražiai satgy-veno-Į 
me 6 mėnesius ir per tą laikų Į 
aš jį prirašiau prie savo na-Į 
nio. Jis vieną kartų parėjo vė-Į 
lai į nmnus ir buvo girtas. Kail 
aš jo paklausiau, kur jis buvo,I 
tai jis mane smarkiai sumušė; 
be jokio pagrindo. Aš noriu jį J ’ 

J išvaryti iš namų ir dokumen-1
Į Į tus persirašyti vien ant savo; 

j pavardės. Kaip būtų galima šį 
reikalų sutvarkyti be didelių^
Išlaidu ?

•'3
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Perkam p.i>t<r zcnkms bei monetų kolekcijas.
(Prckybhmrko Kstkos šeimos vedamas Inuiixi

1207 S. Sacramenlo (kampas Archer ir Sacramento)
A * ?’ l ‘ T 'T ■■

TeL 247-5083
*

ATS. Jeidu Vyras ir moteris j 
a snsituoikę, tai be divorso 

užvedimo hytos. nebūtą gali
ma išspręsti jūsų reikalo. Ži
lu ma, jeigu vyras sutiktų savo 
noru atiduoti savo dalį jums, 
fai turėtumėte nueiti pas vie
los advokatą, kuris paruoštų.1 

I i reikiamus dokumentus. Jūsųį 
j nuosavybė turėtų būti įdėta į! 
' vadinamą “trust”. Tada jums 

nereikėtų bylinėtis ir mažai 
r jutus kainuotų. Bet jęiffu buv. 

JĮ jūsų ‘vyras.'.nesutiktų ša tuo,

_. _ i

KL. Mano geras draugas pra
šė manęs, kad aš jam būčiau 
liudininku pilietybės dokumen 
tų gavime.Jis man rodos,už tai 
didesn ęsumą sumokėjęs, ka, 
dangi aš buvau priverstas pa
sakyti, kad aš jį pažįstu dau
giau, negu 5-kis metus. Bet iš 
tikrųjj, aš jį pažinojau vos 
vienerius metus. Per pastaruo 
sius penkis metus laiko aš 12 
kartų buvau “draugams”- liu
dininku. Vėliausias mano drau 
gas egzaminatoriui išsitarė 
per klaidą, kad jis man sumo
kėjęs 50 dol. už iiudinimą. Da
bar neseniai aš gavau iš Imig
racijos departamento ofiso lai 
šką, kuriame esu kaltinamas, 
kad esąs blogas žmogus. 
jie patarė, kad aš . sugrąžin
čiau tam draugui 50 dolerių. 
Jie surado, kad aš buvau ir ki. 
tiems tautiečiams liudiniku ir 
klausė manę, kiek aš iš jų ga
vau pinigų. Aš atsakiau, kad 
aš neatsimenu,'kiek tie tau tie. 
čiai man mokėjo ar, nemokė jo. 
Įstaiga man pasakė, kad aš 
pas juos ateičiau rugsėjo mėn. 
ir atsinesčiau įrodymus. Ar Imi 
gracijos departamentas galėtų 
iš manęs atimti JĄV-piHetybę? 
Aš. turiu žmoną ir du. mažame
čius vaikus. Pasakykite, kokia 
būtų žmonos ir vaikų padėtis?

ATS. Jūsų klausimas yra 
gana komplikuotas ir beveik 
per spaudą neįmanoma?' atsa-5 
kyti. Patarčiau jums kreiptis 
p as*^yo‘šėii^oš'ądvdkatų,k  ur is 
jūsų reikalą gal galėtų sutvar
kyti. Adv. Chorles P; Kai

SVARBUS PRANEŠIMAS
Chicagos May orės Įstaiga ir 

Illinois 'FAIR Planasociūcija 
paskyrė didelį atlyginimą? tani 
asmeniui, kuris praneš apie 
namų padegėjus. \ Už suteikta 
informaciją, pagal k liną bus 
suimti namų; padegėjai arso- 
nistai atlyginta. Ugnis žudo 
žmonės.

Jūs galite padėti išgelbėti 
žmonių gyvybes, užsiėmimus 
bei darbus.

Skambinkite (lipdine) ne
mokamai telefonu.

Jūs pasiliksite tiėžirrdrilas iiž 
žinių apie padegėjus sūfėįki- 
ma. '

I *"

Hotline telefono numeris — 
922-2323.

Chicagos. Moyorčs įstaigos in f.

(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as entbusrastw 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet genrmj 
manager and General Motors vice president “Auto shows pm 
1 key barometer for new model sales in every section ot IfoL 
country,” Lund says. “They give people aft opportunity w; 
inspect a wide selection of new cars designed to, meet even 
driving need.” An estimated 40 million persons will view th* 
life-size counterpart fin various forms) of the Chevrolet ante 
«now pictured above. ' . -1 V>-.

naujienos, CHICAGO t, f IX ^^turciay^ July



4

TVARKINGAI PRADĖTAS SLA SEIMAS
Aukštai gerbiamas SLA pre

zidente P. P. Dargi, Pildomosios 
tarybos nariai įr mielos sesės |
ir brokai SLA 60-ojo seimo de
legatai!

Nuoširdžiai dėkoju ponui pre-

darbus, išdėstė šeštadienio va-

gomis .ir patriotinėmis lietuviš- 
remiame SLA

I ST. PETERSBURG, FLA. ,

na visų pasaulėžiūrų ir konfesi
nio nusistatymo, geros val’os 
demokratiški lietuviai. Bet. 
mielos sesutės ir brokai, supras
kite ir mus (taip dažnai ap- 

“reor-

tos Tėvynės Lietuvos vadavimo

Clevelande SLA kuopos su- tokius žodžius: 
darė komitetą 60-ajam SLA sei
mui suruošti. Kęmitetas buvo 
gana didelis. Jam vadovavo Ra
dijo valandos vedėjas A. Stem- 
pužis.

Pirmininkas papasakojo ko-
m'teto atliktus paruošiamuosius zidentuj už malonią progą pa

sveikinti šį SLA seimą Reorga- 
karo programą, pasakė gerą pat-! nizuotos JAV Lietuvių Bend- 
rioUnę kalbą ir perleido SLA ruomenės vardu. Turiu garbės 
seimo vadovybę SLA pirminin- pabrėžti, kad visomis savo jė- 
kuj Povilui P. Dargiui

Prezidentas Dargis, padėkojęs komis širdimis 
p. Stempužiui ir kitiems komi- veiklą! Mūsų Susivienijime tel- 
teto nariams, pats pasakė SLA 
60-ojo se;mo pradinę kalbą.' Pre
zidentas prižadėjo kalbos-tekstą 
atsiusti Naujienoms, kad galė
tume visą paskelbti.

Prezidentas pirmiausia pasky- šmeižtus!), vadinamus 
rė mandatams tikrinti komisiją, Į gus”. Mes esame ta lietuviškos 
kad galėtų patikrinti atvykusius, išeivijos dalis, kuri besąlyginia: 
atstovus, duotų jiems ženkliu- ’ pastoja kebą mažai klero fašis- 
kus. paskirtų seimo sekretoria- tinei grupelei, kuri bandė ir dar 
tą ir suorganizuotų visus seimo bando uzurpuoti mūsų paverg- 
darbus.

Tuo tarpu dr. Vytautas P- veiksnius! Mes neleidome ir ne- 
Dargis, Reorganizuotos JAV, leisime sunaikinti ir užgrobti 
Lietuvių Bendruomenės pirmi- mūsų vadovaujančias tremties 
ninkas, SLA atstovas į šį seimą,1 institucijas!
paprašė leisti jam pasveikinti Linkėdamas šitam garbingam 
suvažiavusius R e o rganizuotos 60-ajam SLA seimui sėkmės ir 
Bendruomenės vardu. Jis tarė našaus darbingumo, baigdamas

C—ii

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMA

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

MAGIŠKU

B. Kviklio “gražbylystė
Š.m. birželio 4 d. Draugo re-1 komumstų agentų prie trukdy- 

daktorius b.k. (Bronius Kvik- mo nebuvo. Tai tik B. Kviklio 
lys), • rašydamas vedamąjį “Už ! isterijos priepuolyje išgalvoti ki- 
gyvosios lietuvybės išlikimą”, ( tiems lietuviams kaltinimai, 
pasigyrė L. Bendruomenės per1 Nemanau ir netikiu, kad B. 
balsavimus laimėjimais. Būtų 1 Kv'klys būtų kieno nofs agen- 
visai tvarkoje. Bet kur tau! I tas, bet

Besigirdamas pradeda kaltin- panašus 
ti, vadinti reorgais. komunistų | darbą, 
agentais, lankiusius butus ir 1 
net telefonais bei laiškais gra
sinusius nebalsuoti. Esą tie visi 
komunistų agentai trukdę bal
savimus. Bet nepamini nei vie
nos pavardės. Tikrumoje, reikia 
manyti, niekas netrukdė, jokių

šis jo rašinys biauriai 
į kieno nors agento

MEMBER

REL®
IMTI R CITY RELOCATION SERVICE

TEIRAUKITĖS
TELEFONU 

254-8500

noriu dar sykį padėkoti SLA 
prezidentui, mano broliui maso
nui P. P. Dargiui už š:ą progą 
Jus, sesės ir broliai SLA seimo 
delegatai, pasveikinti čia Cleve- 
lande susirinkusius, ir užtikrin
ti, kad Dievui padedant ir ug
dant lietuvių tarpe tikrą broly-. 
be, atgausime ir atstatysime 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso-;; 
mybę. Ačiū.

Dr. Dargio sveikinimas nepa
tiko keliems klevelandiečiams. 
Dr. H. Brazaitis pakėlė pro
testą. (Bus daugiau)

Reporteris

Č:a man prisiminė iš Vokieti
joje stovyklos gyvenimo rusų 
agentu panašūs veiksmai. Vos i 
stovyklai sus’kūrus, rusai in-1 
filtravo savo šnipelį — agentą 
Baranauską, šis veiklesnius as
menis įtarinėjo esant rusų agen
tais — šnipais. Bet mažai buvo 
“aptašytas”, greit buvo išaiškin
tas ir rusai jį atsiėmė.

Po to stovykloje atsirado bu
vęs karininkas, kalėjimo virši
ninkas, policijos valdininkas ir 
kitokias pareigas ėjęs poetas 
Juozas Mikuckis. Šiam stovyk
loje atsiradus, kiekvienas sto
vykloje įvykėlis būdavo išpučia
mas į didelį įvykį ir buvo skel- 
biamas ok. Lietuvos, Amerikos 
komunistinėje spaudoje ir vie
tinėje vokiečių spaudoje. Tie ra
šiniai iš Iro ir vėliau UNNROs 
pusės sudarydavo stovyklos va
dovybei nemalonumų.

Mikuckis dalyvaudavo įvai
riuose minėjimuose, stovyklos 
komiteto posėdžiuose, o po to 
“su reikalu

■ REIKIA SAUGOTIS 
ŽEMŲ VIETŲ

Visi norintieji apsigyventi 
Floridoje, ypatingai St. Peters- 
burge, turėtų daugiau sužinoti 
.ap’e žemas vietas, kurių yra 
daug ir dėl kuriu daug lietuvių 

č’a nusipirkę namus.
■ Prieš perkant namą, pasitei
raukite miesto valdyboje, pas. 
gaisrininkus ar policijos stotyje. 
Gegužės 8 dieną smarkiau pa- 
1'jo. apsėmė dalį St. Petersbur- 
"0 ir padarė milijonus nuosto
lių, keli žmonės prigėrė. Prezi
dentas Carter paskyrė pašalpą 
nuostoliams padengti.

Buvo l'ūdna klausyti žinių ir 
žiūrėti televizijoje ka;p žmonės 
Ūpo ant kėdžių ir stalų. Susisie
kimas buvo laiveliais. Nuken- 
*'ėius4ų tarpe buvo nemažai lie
tuviu.

Floridoje ir St. F etersburgo 
apylinkėje yra ir daug aukštų * 
vietų, kurios niekad nėra potvy
nių paliestos. Patartina gerai 
apsižiūrėti, sužinoti jūros lygį, 
nepasitikėti agentų, norinčių 
įkalbėti be atitinkamų įrodymų.

Jeigu tokie potvyniai atsitin- 
t ka per didesnį lietų, kas bus, 
Į kai St. Petersburgą aplankys 
vėtra — uraganas?

O. Vaičaitlenė

Aviacijos generolas inž. A. Gustaitis

Lietuvos karo aviacijos viršininko a.a. gen. inž. Antano Gus
taičio įamžinimui,

; Nepriklausomybės 4 .

našlė Bronė Gustaitienė š.m. balandžio 22 d. 
Kovų Muziejui (Jaunimo Centre, Chicagoje)

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE*
2530 BLUE ISLAND AVENUE

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

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.
W “ • am %į

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

Rusų jūreivis pabėgo 
Norvegijon

KIRKENS, Norvegija. — Jau
nas sovietų jūreivis, vos sulau
kęs 19 metų amžiaus, pabėgo iš 
sovietų laivo ir paprašė norvegų 

. valdžią leisti jam apsigyventi 
Norvegcijoje tremtinio teisėmis.

■ Ar norvegų valdžia pabėgusiam 
jūreiviui leis apsigyventi Nor
vegijoje, tuo tarpu dar nežinia. 
Jūreivis turės įtikinti teismą, 
'kad jis iš tikrųjų yra tremti
nys. Sovietų valdžia pareikalavo 
pabėgusį jūreivį grąžinti.

Vaškai sprogdina 
ispanu vasarvietes

bėgdavo Į baltgu-Į MADRIDAS, Ispanija. — Re- 
džių stovyklą, o iš ten į Braun- voiįucinė
schweigą pas rusus. Bet atrodo, -Sprogdina Ispanijos didžiuosius

vaškų organizacija

jo pagrindinė užduotis buvo j viešbučius, pastatytus Vidurže- 
1 įtarinėti ir kaltinti veiklesnius jūros pakraštyje. Praeitą

ar drįsusius jam nepritarti ru-j trečiadieni vienas didžiulis vieš- 
sų agentais. Pavyzdžiui, Stovyk- į ^tis įUVQ išsprogdintas, bet vi-
-----c o ' v --r - j JJ.UUb UUVU u 

loję gyveno moteris su trimis,gyventojai turėjo progos iš* 
mažais vaikais, vyras studijavo j.yyfcti. 
mediciną (dabar gyd. Chicago- 
je). Kažkodėl jis jam nepatiko, Tų- 
pradėjo ji kaltinti rusu agentu 
— šnipu. Tie asmenys, kurie || 
bandė ginti nekaltai užpultuo- 
sius, taip pat būdavo ..pavadinti 
rusų agentais. |

Kadangi Mikuckis stovyklos || 
vadovybėje turėjo stiprų užnu- || 
garį, tai įtartiems rusų šnipais 
sudarydavo moralinę skriaudą.

Tas pats ir su B. Kvikliu: tuos 
asmenis, kurie nesutinka su jo 
pažiūromis, be niekur nieko iš
vadino komunistų agentais, ir 
baigta. Dar keisčiau ir net ne
suprantama, kaip vienuolių re- 

■ dagu ojamas laikraštis tokius 
žiaurius kaltinimus savo skiltyse 
talpina! Stasys Juškėnas

Lenkiškas žertas
LONDONAS (DP). — Kroku

vos, Varšuvos, čęstochovos ir 
kt. Lenkijos miestų gyventojai 
netikėjo savo akims pamatę ofi
cialų kompartijos organą “Tri
būna Ludu”, sensacingai paskel
busį “žinią”, kad Giereko val
džia atsistatydino, partija pa
leista, o Karolis Wojtyla apvai
nikuotas Lenkijos karaliumi.

Žinoma, tai buvo puikiai nusi
sekęs lenkiškas “žertas”, paro
dęs, kad ir Maskvoje “pagerin
tas” Lenkijos saugumas pramie- 
gc|jo kai Romoje spausdinti 

' 5,000 “Tribūna Ludu” egzemp
liorių dviem motorvežimiais bu- 

' vo įvežti per sieną ir per vieną ■ 
naktį išsiuntinėta į didesnius i 

t miestus ir išplatinti.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

| - • DAR KITUS SKAITYTI 

I DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

įteikė jo portretą. Portreto rėmų sidabrinės, dangiškai mėlynos 
ir juodos spalvos
gaus žydrynę ir generolo mirti. Portreto stiklas nereflekuojantis. 
Įrėmino E. Jasiūnas. Sidabrinės lentelės kairėje pusėje lietuviš
kai, dešinėje angliškai, labai meniškai įgraviruoti sekantieji įrašai:

Lietuvos Karo Aviacijos Viršininkas 
ANBO lėktuvų konstruktorius

Generolas inž. ANTANAS GUSTAITIS 
1898 - 1941

Rusų nužudytas Maskvos kalėjime

Gegužės mėn. pradžioje p. Br. Gustaitienė apleido Chicagą 
ir persikėlė gyventi pas savo dukteris į San Francisco, Calif.

simbolizuoja: ANBO lėktuvus, Lietuvos dan-

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl........... .$10.00
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bet kai jis įsitikino, kad pirmininkavimas nebuvo toks 
Ijam tikras dalykas, kaip bičiuliai jam pasakojo, tai jis 
I įteikė atsistatydinimo pareiškimą ir nuėjo duonos ieš-
*koti. Jis greitai įsitikino, kad ALTos pirmininko pa-
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Frontininkai ALTos neišgriaus
Prieš mėnesį buvo paleistas gandas, kad frontinin

kai ALTtą išgriaus. Pradžioje tokia žinia buvo kužda
ma iš ausies į ausį, o vėliau ji jau pasakojama atsakin- Į

reigos yra gana sudėtingos, kad ALTą reikia pažipti, 
atkakliai dirbti, kad galėtum atstovus įtikinti balsuoti 
už jį. Jis pamatė, kad Kataliku Federacijos pareigos 
ALToj yra daug sudėtingesnės, negu jis įsivaizdavo^ tai 
ir pasitraukė iš kovos pirmininko pareigoms eiti., ir iš 
ALTos. Pirmininku buvo išrinktas kitas žmogus, savo' 
laiku frontininkų ir Federacijos išstumtas. Bet jis pra
leido apie 30 metų ALTos darbe, susipažinęs su šios or
ganizacijos darbais ir labai gerai žinąs ALTos vedamą 
darbą...

Mums teko būti Clevelande ir išsikalbėti su atsa
kingais vietos ALTos skyriaus veikėjais. Pasirodo, kad 
Cleveland© ALTa yra už pagrindinius ALTos darbus ir 
siekimus. Cleveland© organizacijų atstovai sugebėjo 
vietoje taip ALTos reikalus sutvarkyti, kad ALTa lai
kytųsi savo statuto, siektų užsimotų tikslų ir neleistų 
šios organizacijos vesti tais keliais, kuriais frontinin
kai norėtų. Cleveland© ALTos skyriaus vadovybė yra 
pasiruošusi suruošti pačią našiausią konferenciją. Jie 
garantuos suvažiavuisems atstovams pilną laisvę svar
styti visos organizacijos reiklus. Clevelande, kaip ir ki
tose lietuvių kolonijose yra grupių ir puikių asmenų, 
norinčių ALTą iškreipti iš pasirinkto kovos kelio, bet 
dabartiniai atstovai yra ALTos žmonės, ilgus metus 
gana stipriai dirbę ir siekė šios lietuvių organizacijos

už siuntinėlius mokėdami aukš
tu? muitus.

VI
Kas gali pasakyti prieš infor

maciją. svetimoje spaudoje? Jos 
reikia! Bet ir šiuo atveju turi

M. Šileikis Gėlynuose

A. syiLONis' ,

POLITINIAI SVARSTYMAI PASAULIO
LIETUVIU JAUNIMO KONGRESE

giems pareigūnams, o paskutinę savaitę jau pasakoja
ma, kad Clevelendo ALTos kongreso metu praves to
kius nutarimus, kurie paprastu balsavimo keliu iš Ame
rikos lietuvių atiduos ALTą frontininkų grupei, kuri 
su šia sena organizacija galės daryti ką tiktai ji 
norės. . ■’ ■ ’ ’ T L.

Visi turime pripažinti, kad frontininkai yra geri 
propagandistai. Nė viena lietuvių politinė-grupė netu
rėjo ir neturi tokios, geros propagandistų grupės, kokią 
turi .frontinįnkąi'ir jų bičiuliai. Jie pralaimi pačias svar 
blausias pozicijas,-bet moka sudaryti įspūdi, kad pra
laimėjo nė jie, bet kiti. Jie ir dabar prakišo visu fron
tu,bet ir vėl kalba apie didelį laimėjimą ir į svetimas orga- 
ganizacijas įėję fronto bičiuliai, įkels kojas į kelias or
ganizacijos, ilgus metus dirbusias su Amerikos Lietu-1 
vos Taryba. Fronto bičiuliai į Clevelandą suves tiek bi
čiulių, kad jų vadui užteks tinkamui momentu pakelti! 
batuką, kad rankos, kaip grybai p© lietaus pakils ir pri-' 
ims tokias rezoliucijas, kokių'ALTa dar negirdėjo.

Visa tai gali 'įvykti. Jeigu ALTą sudarančios or- 
ganizicijos pasiųs į Clevelandą tokius atstovus, kurie 
nesiorientuoja, jeigu jie pasirašys po rezoliucijomis, 
kurių nesupranta, tai gali atsitikti ir toks stebuklas, 
kurio negali būti. Tas gandas verčia vieną kitą ALTos į 
atstovą susirūpinti. Žinom, kad baimei nėra ribų. Žmo
nės bijo net ir tuo atveju, kai baimei nėra pagrindo ir 
niekas jų negązdins. Baimės apimti pareigūnai patys 
padeda frontininkams, nusigandę jų propagandos.

Niekam ir į galvą neatėjo mintis, kad frontininkai 
jau buvo begrobę ALTos pirmininko vietą. Jiems pavy
ko įtikinti vieną neseniai iškeptą teisininką, kad jis busi

tikslų. Kai viena grupė, įsivaizdavusi išmintingesnė, 
negu kitos grupės, bandė pasisavinti jiems neduotų 
teisių ;tai patys klevelandieciai išsišokusius apramino 
ir į vietą padėjo. Clevelandas darė komitetą ALTos 
kongresui ruošti, ir jį suruoš pagal savo išgales, kai],) 
ALTos penkmetinis kongresas turi būti. Niekas Cleve
lande nebandys ALTos iškreipti už einamų vėžių. Tą 
žinome iš patirties ir esame įsitikinę, kad Cleveland© 
lietuviai stengsis padėti ALtai aptarti svarbiausiut 
klausimus ir priimti geruš nutarimus.

Amerikos Lietuvių Taryba yra legali JAV lietuvių 
organizacija. Ji registruotą Springfielcie,- III. Josios 
skyriai legaliai viekia kiekvienoje lietuvių koolnijoje. 
Niekas neturi teisės josios darbo trukdyti arba jam 
kenkti. ALTą apsaugo veikiantieji įstatymai. ALTa 
turi savo konstituciją ir darbo nuostatus. Jeigu kuris 
klausimas neaiškus, tai veiklą nustato i pagrindinės Ro
berts Rules taisyklės. ALTps vadovybė visuomet gali 
pasinaudoti orgąnizą.cijų veiklą apsaūgojančiais įsta

tymais. . .--s
ALTos ydovybė, metinė konferencija arba penk

metinis kongresas gali paklausti, kas juos pinko, ar 
skyrė ir kokią srovę jie atstovaują- ALTps vadovybė 
gali paklausti organizaciją, kodėl ji paskyrė atstovą, 
kuris visą laiką be pgrindo kritikavęs ALTos veiklą? 
Gali paklausti katalikų organizaciją, kaip netinkantis ar 
abejojantis atstovauja tokiai jos grupei. Ji galį paklau
sti socialistus, kaip jie socialistų suorganizuoto# AL- 
Ton įkiša žmogų, siekiantį ALTą silpninančių tikslų?

(Tęsinys)
Jis kalba ir del satelitinio sta- gija”. Naivu manyti, kad jau

tu so Lietuvai. Bet apie tai tiek4 nimas yra daug gudresnis už 
ir tiek mūsų spaudoje jau buvo 
prirašyta. Gaila, kad V. Nakas-
matyt, nėra to skaitos. Jis ma- 
no, kad jei Lietuva gautų sate
litinį statusą ar autonomij? So
vietų imperijos ribose, tai nea
bejotinai būtų laimėjimais, šito
kia mintis lietuviams yra visai 
svetima, nes jie kovoja del pil-

okupantą. Ir kad jo akys yra 
taip aptemusios kad nematys tų 
jaunimo jam daromų išdaigų ir 
leisis save apgaudinėti. Tikrai, 
V. Nako tokia nuomonė tiktų 
paskelbti tik “Draugo” juokų 
skyriuje, žinoma, V/Nakas šia 
“strategija” propaguoj a kap- 
sukiniųs kursus, kuriais mūsų

nos nepriklausomybės. Rusijos ’ jaunimas turėtų pasinaudoti, 
suteikta autonomija vis tiek Lie-1 Jis siūlo vykti Vilniun pasimo- 
tuvai būtų vergija. Ji būtų Ru-1 kyti lietuvių kalbos įr tuo pa
sijos visai atžvilgiais užgožta.: čiu bus pasitarnauta pogrindžio 
Lietuva pajėgi pati valdyti savo spaudai. Bet kas žino, kas tuos 
kraštą, jai nėra reikalinga glo- kursus įsteigė ir .jų tikslą, tau 
bėjų “vyresniųjų brolių”. Jos nevertėtų del jų aušinti burnos, 
kova tik dėl jos pilnos nepri-1 šiandien jau visiems aiškių kad 
klausomybės. Nepriklausoina iš tų kursų nauda tik šnipš. Kur 
Lietuva, lai nėra lietuviams tie, kurie tuos kursus baigė? 
kaip jis rašo, tik egzistuojanti (Kiek jų atskleidė tas pogrindžio 
svajonė. Tokį jo pareiškimą spaudoje skelbiamas mūsų tau- 
r eik tų laikyti didelių įžeidimu tos Golgotos kančias? O tokių 
tų, kurie atidavė sayo gyvybę kursus baigusių bene bus jau 
nę užegzistuojančią svajonę, o; du šimtai.
už nepriklausomą Lietuvą.

Iki šio meto ALTa to nedarė, bet tai nereiškia kad 
ALTos pirmininkas. Iki šio meto ALTos pirmininku; ji neturi teisės gintis. Organizacijos pirmiųįnkas turi 
buvo Dr. K. Bobelis, mūsų atstovas, o dabar būsi tu, ’ teisę, paklausti, jei mato atstovus norinčius pąk,enk$ 
mūsų atstovas ALTos valdyboje. Atstovas patikėjo ir organizacijai. To paties galį pąkįąųstį yąl.dyba arba įr 
pradėjo ruoštis toms pareigoms. Jis pradėjo vesti dary- kongresas. Jis gali sudaryti komisiją netvarkai ištirti, 
bas su kitomis grupėmis, jam padėjo skaičiuoti balsus, Nėra pagrindo baimintis, kad bet'kuri grupė gali

Jis rašė apie ften nuyežuną 
okupanto draudžiamos litetatū- 
ros. Konkrečiai noriu paklausti 
kiek tie kursantai nuvežė Letu- 
yps istorijos, kiek nuvežė Lie.

Faktas 
jais kovoti, šitokia ininfis skani- yrą kad okupantui daugiausiai 
hą daugiau negu juokaą. nevežė dolerių. Vieni juo? vė
jo siūlomoji jaunikiui “strąto vykdami ten viešnagėu, kiti.

bandyti pakenkti ALTai. ALTos vadovybė turi pakan
kamai priemonių orgaųizacįjai ginti. Vienas a4v$ka- 
tas tą pajuto ir nusiėmė: Kai tą žinos ardytojai, tai he- 
pLrįs kelti netvarkos.

Arba ir .vėl jaunimui bus po
litinėse studijose Įtaigojama ir 
tpkia mintis, kad reikią viena 
ranka imti iŠ Spvietų, p kita su tuvių enciklopedijos? fa

būti labai artimame kontakte 
su mūsų laisvinimo veiksniais, 
kad kartais nevykusi informaci
ja nekenktų mūsų bylai, kad ji 
būtų naudinga, o ne kenksmin
ga. Kad nebūtų taip, kaip Dram 
ge bendruomeninkas A. Gč. ap
tašė (žiūr birž. 22 d. laidoje) 
aprašė Lietuvos reikalus Valsty
bės Departamente. Jis rašo, kad 
LB-nės. delgatai nuėję į Jungti
nes Tautas ir apskundė Ame
rikos Valstybės Departamentą,
kad jis nesuteikia eigos 89-me 
J A V. kongrese vienbalsia i prii ui
tos5 rezoliucijai kelti, Jjungtiųėse 
Tautose tautinio apsisprendimo 
teisės paneigimą Pabaltijo vals
tybėms, bet taip pat, vengia iš 
viso minėti Lietuvos ir kitų Pa
baltijy valstybių aneksiją ar šių 
tintų genocidą. Ir tai tokį skun
dą minėti LB-nės atstovai pada
rė ir Pabaltijo valstybių vardu. 
Jis nerašo ar jie turėjo įgalia- 
vimą tų valstybių vardu, taip 
kaltinti Valstybės Departamen
tą. Juk tai yra skandalas! B-nės 
vadai apskundė JAVvalstybės 
Departamentą Jungtinėse Tau
tose! Kai jo pareigūnai yra įs
pėję, kad šiuo metu, toks kėli
mas klausimo J Tautose būtų 
nenaudingas ir pavojingas. Ka
žin ar kurios kitos etninės gru
pės atstovai lindo į Jungtines 
Tautas, kad apskundus savo 
krašto vyriausybę ? Tai va, kon
kretus, skandalingas pavyzdys.

(Bu? daugiau)

— Madride ketvirtadienio ry
tą sprogo galinga bomba.

AUDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
(Tąsa)

ŽYDAI
Pagaliau klaidinga lyginti getus su kacetais, 

nors būdavo į tai panašių. Senovės laikų getai 
buvo žydų organizacijos simboliai tautiniam bū
dui ir teisinei apsaugai. Žydų tautos išsiskirsty
mo epochoje tik per getus jiems pasisekė per 
šimtmečius išlaikyti tautines savybes. Tie getai 
neturėjo šių dienų sampratoje pilietinių teisių, 
bet absoliutizmo laikais apie tai niekas ne
kalbėjo.

Dažnas klysta, jei galvoja, kad žydai mūsų 
planetoje nepageidaujami arba, kad juos perse
kioja istorija. Jei taip būtų buvę, tai seniai žydų 
nebūtų pasaulyje. Nors žydams niekas nieko 
veltui nedavė, bet jie visuomet kažkam ir kaiku- 
riam tikslui buvo reikalingi. Jei vienur jų ne
mėgo, tai kitur palaikė, globojo. Ir visgi žydų 
tauta, įsisavinusi eilinę kultūrą, davė pusei žmo
nijos moralės ir dorovės idealus.

nežymiai atsiradome egzekucijos vie
toje. kur radome tris ilgas keturkampes duobes, 
kurių kiekvieną buvo maždaug 6 mptrų ilgumo 
ir apie pusantro netro platumo ir gilumo. Duo

bės buvę kastos seniai, dar rusų laikais prieš ka
rą, nes žemė išmesta duobių galuose jau buvo ap
žėlusi ilga ištįsusią žole, kaip ant naujai supiltu 
kapų. Vėliau pasiteravus, arti tos vietos gyvepę 
lietuviai pasakoja, kad savaitę pri.es karą jas iš
kasė raudonarmiečiai, kurių kepurės su avieti
nės spalvos lankeliais, atseit NKVD daliniai.

Rusų kareivius užmuštus per valymus įr 
mirusius belaisvius, laidojo prieškarinėse rusų 
karų kapinėse į pietus nuo Ulonų pulko ka
reivinių.

Mes visi “ekskursantai” sustojome prie vie
nos pirmutinės duobės, užpildytos iki pusės su
šaudytų žydų lavonų. Ant lavonų buvo užpilta 
kalkių ir virš jų žemės sluoksnis. Čia pat prie 
duobės mėtėsi šovinių tūtelės ir papirosų nurū- 
kų likučiai. Kelios kitos duobės dar nebuvo 
liestos. (

Po 1941 m. birželio mėn. lietuvį# masinių iš-’ 
vežimų bei trėmimų į Rusijos gilumą, ir Pane
vėžio, Praveniškių, Rainių, červines įr kt. žudy
nių ir nuostraukų tilpusių laikraščiuose, ir žiau
rių komunistinių kalėjimų mūsų visų jausmai 
būsimiems įvykiams buvo atbukę, bet visgi žydų 
tautos beatodairinis naikinimas sveikam lietu

vių protui buvo nesuprantama ir kūnu ėjo pa
gaugai, stovint šaudymo vietoje.

Miškelio gilumoje kažkas prądėjo šūkauti, 
tai mes tyliai traukėme į palaukę prie Seirijų 

plento. Grįžome į miestą tuo pačių gelęžinkelįo 
pylimų. įkopus ąnį geležinkelio pylimo, teisinin
kas Žukas fąrė:

— Mes esame baisios žydų istorijos Europoj 
liudininkai, nes stovėjome prie mūsų epochos -to
talinės revoliucijos nusikaltimo vietos. Žydai, 
gyvendami mūsų krašte, rėmėsi pripažinimo tei
sėjus, tradicijomis, istoriniu susigyvenimu, bet 
viskas jiems baigėsi duobe.

Maskvos radijas kruopščiai aiškina hitleriz- 
mą ir hitlerininkų šaudymus, kaip supuvusių va
karų imperializmo padarą. Bet juk komunizmas 
ir hitlerizmas ne praeities padarai ir prajusių 
epochų išdava, bet specifinis naujojo totalinio 
amžiaus grėsmės padarąs įr gal net atsenkan
čių amžių apraiška.

Senojo ir Naujojo testamentų moralinis ko
deksas buvo nusistovėjęs ir buvo neliečiamas.To- 
dėl gėrio įr blogio ribos buvo aiškios net nusikal
tėliams. Tiesa, padugnės Europoje triuškino sos
tus. ir vertė valdžias, darė sambrųzdžiųs ir val
džią turintieji savo pavaldiniams nuolaidžiavo, 
bet gėris ir blogis nebuvo suplakamas su ideolo
gijomis ,kaip dabar.

Svetys senelis įterpė:
— Rusai nihilistai ir reypĮįueĮopįeriai, peįg- 

<įąmi bet kokią religiją, reikalavo žmogaus sielą 
išvaduoti nuo religinio opiumo, bet tiro pačiu jie 
atpalaidavo žvėrį žmoguje.

Kąįp komunistai, taip ir hitlerininkai išauk
lėti totalinėje žmogaus orumui ir jo dorovinei as
mens jėgai paniekoje, todėl tų dviejų režimų pa
sėkoje elgiasi niekingai. Prisiminkime/ kaip Le
nino gvąrdijos komunistai: Bucharinas, Zinov- 
jevas ir kt laikėsi Maskvos parodomame teisme. 
Jie, išauklėti ir išdresiruoti paklusnume parti
jai, labai lengvai pasidavė masiniam įtaigavi-' 
mui. Juk jie Maskyps procese saye apkaitino vis
kuo, net ir tuo, ko nedarė, kad .įsiteiktų partijai. 
Ne kitaip laikytųsi ir hitlerininkai.

Kaip liitlerininkai, taip ir komunistai yra 
totalinio auklėjimo padarai. Tas auklėjimas są
žinę ir asmenišką žmogaus atsakomybę pakeitė 
drausmės aktu. Jįik ji^n^ visiems partija visuo
met teisi. "

* -T — “ T "T , Li “ .t J - --

SKUBUMAI \ , ’’
Kitos dienos popietėje tie patys susirinkome 

sutartoje yietoje ^lytaus miesto parke ir pato
giai susėdę ant suolo po pušelėmis pradėjome 
pokalbį, kuris nukrypo prie vakarykščių ivvkiu 
ir žiaurybių. >

• • • (Bus daugiau) ' .

MSJ BIZNIERIAI 
_ CARSlNKItras NAUJIENOSE



DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
6449 So. Pu Ink! RcL (Crawford 
Wtdicti Building) Tel. LU 54446

IVINSKIS LIUDIJA ISTORIJAI 
APIE VOLDEMARININKUS

OR. PAUL V. DARGIS 
9Y0YT0JAS l« CHIRURGAS 

Wwtchwttr Community klinikos 
Mooicmo* clirolrtorhj*

4.938 S. AA«uih«Mn, Rd„ IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dieoonu* ir

542-2727 *rba 562-2728

TEU — BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKLŲ LIGOS 

3907 W»l 103rd StrMt 
Valandos pagal susitarimą.

Nuo š’o momento apdairiau] ietuvių tautos. Tie balsai buvo 
galvojaiiėiam lietuviui buvo' taikomi j J. Ambrazevičių, gen. 
aišku, kad LL vyriausybės die- Ras tik į ir kitus vyriausybės na- 

tios negalės būti ilgos- kad vo-. rita (greitai dr. Germantas los 
kiečiai yra perdėm priešingi ne-> rti’sjjos atsisakė ir su J. An<- 

. priklausomai * Lietuvai atstaly- g azevičium, Z. Ivinskiu, K. Al- 
tt Birželio gale buvo aišku, kad minauskiu ėmė slaptai bendra- 
lietuvių tautos sukilimas prieš! dirbi ruli, sumaniai ir drąsiai 
bolševikus ir LL vyriausybės vykdydamas autinancinę politi- 
paskelbimas buvo stipriai susi- ką Lietuvos mokyklose), 
kryžiavę su nacių tikslu — iš Kai gestapo bei SD (Sicher- 
Baltijos kraštų pagaliau pasida- heitsdiens) žinioje dirbančiu 
ryti žemės ūkio bazę, taip reika- lietuvių balsai buvo persilpiu 
Hngą industrializuotam reichui, persiūk i lietuinų aspiracijas, 
Naciai vaizdavosi, kad jie at-įįš Bcriyho atvyko, iš “Haupt- 
baigs tai. ko neįstengė kryžiuo- sint der Sichėęheitspoližei und

■

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jio giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmg". Apr. 15 J.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui u? suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

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

f

DB. FRANK PLECKAS 
0PT0METR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26U Ū St. Tai. 737-5149

ir
“contact lenses’”

Vai ag&t snatarimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

čių ordinas (pal. “Mein deš SIX palą pulk. dr. Greffc, 
Kampf”). Į kiuris, dar prieš karą buvo t .n<?

Tai buvo skaudi ir žiauri tik- jęš įvririų kontaktų su lietu- 
rovė, prieštaraujanti žmonių viais B>ryIne, Karaliaučiuje ir 
viltims. Ir vyriausybės jautė, kitur. Jis piriąiaušią kilk/ į ger.. 
kaip okupantai žingsnis pu Raštiki. Kai jo įkalbinėjimai fr 
žingsnio vis labiau suvaržo jos gias.niinai represijomis prieš al- 
veikimo laisvę ir kaip, nepaisy-J skitus vyriausybės narius nepa- 
dami protestų, viską perima Į veikė, liepos 12 atvyko iš par-

P. KUSNER10 SURINKTOS ŽINIOS
APIE PABALTIJO TAUTAS

Mažeika t? Evans

,Ofi«o tilif.: 776-2330
<izider .o, 443-5545

(Tesinys)

“SKALVIAI-ŠALUVIAI” IR NEMUNO ŽEMUPIO 
VAKARINIAI LIETUVIAI

XX amž.' p-adžioje atsirado 
_ skeptikų, kurie pradėjo tvirtin-

savo rankas. Buvo neleista lie-it&oš (NSDP) užsienių politikes kad susidariusi mokslo srity
je pažiūra apie etninę Skalvos 
gyventoj sudėtį yra klaidinga 
ir turi būti peržiūrėta. Deja, tai 
buvo ne novatoriai, kurie skina 
naujus mokslo kelius, ne pažan
gos principų fokslininkai, kurie 
griauna • senąsias pažiūras, bet 
reakcionieriai ir klastoj ai. Pa
grindinis - akstinas, iškeliant šį

tuviam organizuoti savo taųti- biuro, kuriš veikė prie Ribben 
*ni.o korpo, o iš raudonosios ar- troppo ministerijos, pats to biti- 
] mijos ištrūkusius lietuvių dali- 
Jnius iš karto paėmė Į nelaisvę
Tuojau buvo užblokuotas radio- 

’ fonas vyriausybės skelbimams,
sukonfiskavo pašto ženklus, iš- kad LL vyriausybė negali būt 
leistus sukilimui paminėti. Ne- toleruojama; ji turi persifomiuo 

j bebuvo galima vyriausybei pa

ro vedėjas, jaunas energingas 
dr. Kleistas. Akivaizdoje visos 
savo gausios svitos jis pareiškė 
J, Ambrazevičiui ir Z. Ivinskiui,

tuviams” savo kilme, buitimi ir 
kalba.

dk. v n; f auras
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i oenuvo ganma vynausvoei pa- 

.ndrt pr.ktik., ,0^ MOTERŲ Ilge-. į sinaudoti tuo pačiu “Į Laisvę” 
laikraščiu. Norėjo, kad vyriatt- 

: sybė pasiliktų be balso, ir tada, 
tikėjosi, savaime apie ją visi 

j 1 užmirš. Toliau atėmė visas su- 
iįsisiekmio priemones, kad nega-

- lėtų vyriausybė, nė pajudėti. Pa
galiau naciai atėmė ir min. ka- 

_______ ^^y^gr^^Ibuigto patalpas, neleisdami pa-
- Protezai. MW. ban-Įsiimti net rašomųjų mašinėlių; 

r t m^uster^° pirmininko kabinete

Ą Jfisaą 2652 WEST 5yth S1R2ET 
t»I. PR S-T223

OFISO VAL.; pirnu antzuL, trečiaa.
Ir penkt. 2-4 įr 6-8 v&L rak. Sfcštadie-

nagai nuitarim*.

ti į kokį komitetą ar tarybą pri
vokiečių valdžios; kad iš pulk, klausimą, jiems-buvo ne mokslo 

interesai,’ bet pelitinio revanšo 
idėjos. Apie visą šitą istoriją 
nevertėtų-ir--prisiminti, jei tas 
skalvią-šaluvių klausimas nebū
tų sau radęs pataikaujančio ai 
garsi o tarp'Dabai lijo kalbinin
kų — G.' Gęrullio ir K. Būgos 
itio-kinų.--.

I Pasaulinis,- karas- pasibaigė 
Vokietijos pralaimėjimu, apkar-

Htt Wrd Chicago. 1/L «M29| LLV persikėlė Donelaičio, gat- 
; v... Telef.: PRospect 3-5014 |vėje į šehuošiūs iliin. kabineto
" ' ■ , ' ' " '■ I namus. Visa tai buvo daroma

.T" et i aūi'i ri i I tylomis,, neva karo reikalais pa-f L 0 ft i D A Isi eisinart
T Tik pačios "LL vjTiaušyBės 
narių nedrįso, internuoti ar 
smurtu nušalinti^ Tai nebūtų 
populiaru. Tš kitos pUšės nenu
stojo mėginę pačios vyriausybės 
narius geruoju palenkti į savo 
pusę.

Iš Berlyno atsiųsti Uetuviai 
(Dr. P. Germantas ir kt)h ban
dė įtikinti LL vypąųsyBę, kad 
esą nelaikąs išeiti su “sepąrati- 
niais’' planais, kol bolševizmas 
neparblokštas. Atėjus, pergalę 
dienai fuehreris esą neužmirš

Prostatos; inkstųir šlapumo

St.Petersburg, Fla. 33710 
Tėl (S13> 321*4200

DR. A. MIUUS

5037 Central' Avė.
St Petersburg^ Tla. 33710 

•Tet (313) 321-1004

K. Škirpos, kuris tuo metu sėdė
jo Berlyne, nieko nesitikėtų, nes 
su juo. vokiečių, vyriausybė ne
palaiko ryšio..

Ir Kleistas išvyko, negavęs to, 
j ko buvo atvykęs.

Pasikalbėjimas, su Kleistu bu
vo prieš pietus. Atsitiktinis, ai; 
neatsitiktinis buvo dalykas, kad 
tą pat dieną pavakare karo lau
ko kam,endantas gen. Pohl at
siuntė. einančiam ministerio pir- 
mlninko pareigas ir krašto ap
saugas 
kvietimą;. Į karių teatrą, kuriuo
se po kelis kdrtus buvo, tituli c- 
jaina dr. Kleisto drausiu var- k I w - - * ’V
kVi t Tūba:, m misteriu. . .

(Bus daugiau)

Pradžioje tos teorijos buvo 
grindžiamos prūsų kalba, kiek 
tai apie šią kalbą buvo galima 
spręsti iš dviejų prūsų kalbos 
žodynų (XV—XVI amž.) ir iš 
trijų prūsų kalba katekizmo lei
dinių (1541—1561). šių raštijos 
paminklų kalba kiek skiriasi 
nuo lietuvių kalbos, nors ir yra 
visai jai. artima.

Vienas lietuvių publicistų, 
Vincas Vileišis, parašė apie prū
sų kalbos raštijos paminklus 
kritišką apžvalgą, ir nors toje 
apžvalgoje (V. Vileišis, 1935) 
gan aiškiai matomos nacionali
nės tendencijos, jo. darbas ver
tas dėmesio.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAI MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA.

“Muš pasiekę kalbos jiamink- 
lai”, rašė V. Vileišis, “vargu ar 

pęs. kai 'kurias^ vokiečių sritis, teisingai nušviečia prūsų kalbos 
Tarp tu atskirtų nuo Vokietijos struktūrą ir jos savitumą, nes 
imperijos sričių buvo ir Klaipė- prūsų kalba tuo metu jau mer-

> ministeriui specialius doS kraštas, .kurio gyventojų dėjo ir kone trešiajam katekiz- 
daugumirbUvo lietuviai (žemai- mo leidiniui išėjus dingo”. (V. 
čiai) . Vokiečių ‘'biurgeriai”, ąp- Vileišis, 1935, psl. 192). Kate- 
šikrėtę nacionalistiniais revanšo kizinuo.se prūsų kalba sukons- 
troškimąis, aštriai reagavo Į šių truota neteisingai, neprisilaiky- 

Nacidrializmo ta gramatikos taisyklių, ypač 
sintaksės, be kurių negali būti 
jokia gyva kalba. Dėl to kyla 
abejonių ar. nurodytas kalbos 
paminklas teisingai atvaizduoja 
tikrosios prūsų kalbos klestėji
mo

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 —1742 '

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Chicagos majore J. Byme 
projektuoja panaikinti 
Žvaros departamentą, o 
toj Įsteigti tris atskirus 
tamentus;

Gatvių 
jo vie- 
depar-

• — Iš viso krašto ateina ne bs 
■ žinios sako, kad Liepos 4-ošios 
švente praėjo ramiai, tautos ir 
tasėš šventė kartu.-

Sričių nūstbjimą 
banga, išsyvysčiusi vėliau Į fa
šizmą, pritraukė nemažai vo
kiečių mokslininkų. Kaip tik tuc 
laiku ir atsirado “naujos” teori
jos apie Rytų Prūsijos etnogo 
įiezę, būtent. Įrodyt,i jog šios 
srities priminiai (senakuriai) 
gyventoj ai buvo nelietuviai, bet 
prūsai ir skalviai “skirtingi lic-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

G©LF CHATTER
I\\InsidebnTougjąrri^jjLįtey

T«l WA S SO63

T

CHICAGO, ILL. 4O4J9

LUtuviy I»Qm: Šiądien nod pfr- 
madienio 
-3:30 vai 
ir sakniadh

liet. Šeštadieniai* 
t bud 8:30 iki 3:30

Vadli* Aidint Deulto* 
Taiti.? HEmtock 4-2413

TURHARdŪM&Š ARE MR FOR; THE COURSE ĄįTHE 
BAY HILU.'

PERKRAuSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna a parauda 

ŽEMA KAINA

SOPHIE BARČUS ]
RADIJO HlMOS VALANDOS

Vfcat prtfrtmaa » WOPA,

ll\\

®ARE DTSPLlb/3 ^tOtFlNĮc SKILL

JNTRY CLUB. IN ORLAf^ęd, ČLORIbA 
£ RtCFi LIGHTS PRO/AM AND THE 

ANNUALMltL CITRUS CLASSIC.

Frogtarhnrf v*<Mfa

Ksadieti nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak.

NOT EVERY DAY A , 
RABBIT WINS a PGA.gOcF 
tourmby. it HAPPENED 
WHEN.B9B 
WtNNtfc OF TRIS YEAR'S 

' CITRUS CLASSIC,ENTERED 
-THE MATCH AS ‘RABBIT* 

(SOMCONC WHO MUST. 
play A qualifying, Round 
TO ENTER THE T0URN AMEW 
ITSELFl LITTLE KN0V4N 
H^THCU.Su) BYMAN HAS 
VICTORIES lH HOLLAND, 
SWEDEN AND NEW XtALANp

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKSTkS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

periodą.
(Bus daugiau)

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

3307 So; LITUANICA AVĖ.

1446 So. 50th Avė., Cicero, UI. TeL: OLympic 2-1003

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

Telef. 476-2345

r cue>

OF AN

arHOLDP* AT W AKt

“Lietuvos Aidai’ 
JEE _KAŽĖ BRAZDžtONYTt

SALE-*. H-°

VUos laidos ii WDPA rtotiet. 
'L banga 1480 AM.

, 'Št Petersburg, Fla., 5:30 v*L P P. 
iš "Wljs stoties 1110—AM banga.
. 2646 W. 714 Street

Chicago, niij>oia 60629
, Tolet 778-M74

UHL.wfoR THt YROVTei jASte * 
CHN stlNER

W WIL V.L„.

iuęK-BOTlI COOb AN& 
-FOLLOWEb Tflt PRO WHO 
WIT HIS BALL INTO THE 
iLEKltf RS at THE m H 
CREtN. EVERYONE OUCKEC 

•is. AS THE;BALL HIT THE. -
> SEVENTH ROW ANO 

BOUNCED BACK ONTO THE. 
GREEN, LANDING BUT 

7l\ 10 FEET FROM THE PfN. 
ir-’r-J THETlNGERi THE

SHEEPISH GOLFER WAS SO 
PliTRACJ IT TOOK W IM 
TA1?tE h)TT3 TO SINK
TM&BAU.. <0

Fisherman’s Pic 
Nets Cheers For The Cook

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

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

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

Fisherman’s Pie
jar (2 1/2 oz.) sliced 

mushrooms, drained 
(optional) 

tablespoon instant 
minced onion

Salt and pepper to taste 
4 slices American cheese, 

cut into strips
Lemon wedges, garnish

Preheat oven to 375°F. Drain and flake salmon. In medium 
bowl, thoroughly combine eggs, crumbs, chHi sauce, milk, 
mushrooms^ bnions, salt and pepper; stir in salmon. Pour into 
greased 8-inch pie plate; heat 30 minutes or until heated 
through. Arrange cheese on top of pie; heat an additional 
5 minutes or until cheese impartially melted. Cut into wedges.

1

2
172

1/3
1/4

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

eggs , 
cup chėese cracker 
crumbs 

cup chili tauce 
cup milk '

1

5 minutes at until cKeese is partially melted. Cut into wedges.
Yields about 6 servings. - —

Chicagos

Lietuviu

Laidbtūviu fe

Direktorių

Asociacijos

Tel: YArda 7*3401

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayettfc 3-35VI

mGEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7*1138.1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Viremia 7-6672
11028 SOUTHW EST HIGH WAX, ?»Įos Hills, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tet YAnfer 7-1911
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Naudingi patarimai ir įdomus dalykai

iii:__ _
..U—• IWll

ft Daugelis šeimininkių- nau
dojasi mėsos išpardavimai iT 
didesnius jos kiek’us la’ko šal
dytuvo ledaunėje. Vasaros metu 
daugeliu atvejų perkūnija ilges- 
n'am laikui nutraukia elektros 
srovę. Klausimas, kiek tokiu at
veju mėsa būna sušalusi? Whir
pool B-vės ekonomistas sako, 
kad pilnai prikrauta šaldytuvo 
ledaunė išlaiko sušalusi mėsą 
iki dviejų dienų, jei ledaunės 
durys yra sandarios ir nevars
tomos. Pusiau pilna ledaunė iš
laiko tik viena diena. Jei elekt- 

C v
ros srovės negaunama ilgiau, 
tai į ledaunę reikia dėti chemi
nį ledą — dry ice, kurio 25 sva
rai laiko pakankamai žemą tem
peratūrą iki 3 dienų. Dedant bei 
liečiantis prie cheminių ledų, 
reikia naudoti pirštines.

§ Sakoma, kad niekas nieko 
vtltui neduoda: turi kas nors, 
dažniausiai mokesčių mokėtojai, 
sumokėti. Tačiau Los Angeles 
mieste (1623 Granville Ave., 
Los Angeles, CA 90025) yra klu
bas Free for All. Dabar jis turi 
apie 300 narių ir siūlo veltui' 
įvairias paslaugas, pav., išsimau
dyti karštoje vonioje, suruošti 
persiško stiliaus banketą, išvers
ti į sanskrito kalbą. Consumer 
Report rašo,_ kad jis turi ma
žiausia pašaukimų, nors mane 
labiausiai domina: gal aš su juo 
galėčiau susikalbėti lietuviškai 
ar žemaitiškai bei kita tarme? 
Registracijos mokestis yra 30 
dolerių, metinis nario mokestis 
$15. Įstojant į klubą savo pa- . 
reiškime reikia pažymėti, kokius 
patarnavimus gali teikti ir gauni 
narių sąrašą su jų teikiamų pa
tarnavimų. nurodymu, žinoma, 
maistą bei reikiamas medžiagas 
bei remontams dalis perka su
interesuotas patarnavimu as
muo. Vartotojų unijos pareigū-

ias patyrė, kad visi nariai yra ] 
pasiruošę padėti ir draugiški. >

ft Rūkymas moterims labiau' 
kenkia, negu vyrams. Kai vyrai 
rūko, tai moteris greičiau nu-

I varo į kapus. Pensilvanijos vals
uos kolegija praneša, kad mo- 
erys, kurių vyrai rūko, 5 pro

centais gyvena trumpiau, negu 
tos, kurių vyrai nerūko. Buvo 
apklausinėta 8,000 moterų, ku
rių vyrai nerūkė, amžiaus vi
durkis buvo 78.8 metai, o rūko
rių žmonų amžius 74.7 metai. 
Califano raportuoja, kad mirčių 
nuo vėžio vyru nuo 45 iki 64 
metų amžiaus pašoko dvigubai 
1950 m. Tarp moterų 75% šir
dies atakų, kurios rūkė, 45% — -v- ' '
kurios nerūkė.

% Vasaros karščiuose tinka 
makaronų ir obuolių apkepas. 
Reikia: apie svarą lakštinių! _ 
makaronų, tiek pat'obuolių, 30 | T D II U
gramų margarino,. 60- gramui* 1 K U m
cukraus ir truputis druskos. j .

Makaronai išverčiami pasūdy- į
tame vandenyje ir nukošiami... _  Motiejus A.
Į juos supilamasjštirpintas mar
garinas ir cukrus, sudedami iaįšką: 
stambiai sutrinti -obuoliai ir vis-

Namel, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimuf 
REAL ESTATE FOR SALi:

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

DĖL VISŲ1 INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: s '

Prekybos Rūmų direktorių?, 
lankėsi Naujienose. Jis pažadė
jo Nauj'enų pikn’ko laimės šal- 
t'niui fantų, kuriuos atveš lie
pos 28 d. į Vosniako piknikų so
dą. Aukotojui dėkojam ir kvie
čiam visus tautiečius gausiai 

_ piknike dalyvauti. Į
' — Balfo Bostono skyrius mi- ‘ 
į nės organizacijos 35 m. sukaktį 
j spalio 28 d. Pil’eč’ų Draugijos 
i salėje. Minėjimui ruošti bus su-; 
darytas komitetas iš organizaci
jų atstovų. Dabart’nę Balfo 
skyriaus valdybą sudaro: Anta
nas Andriulion’s — pirm., kun. 
Antanas Baltrušūnas — ižd.,, 
Kazys Šimėnas — sekr.

— St. Petersburgo lietuviai 
m'nės Dariaus ir Girėno tragiš
ko skridimo per Atlantą metines 
liepos 15 d. po sekmadieninių 
pietų Lietuvių klube. Pagrindi
niu kalbėtoju pakviestas klubo 
vicepirm. Kazys Urbšaitis, bu-Į 
vęs Lietuvos aviacijos kapitonas.

— Lietuviu organizacijų St/ 
Petersburge atstovai, sukviesti: 
Lietuvos Vyčių kuopos inicia- 

čiu ir turėjusiam teigiamos įta- | tyva; pirmininkaujant Šv. Ka-Į 
kos. Gerą žinią malonu skelbtil zimiero Misijos administratoriui 

kun. T. Degučiui, birželio mėn. j 
10 d. Lietuvių klubo patalpose, 
turėjo pasitarimą, kaip turi bū-| 
ti organizuojamas sveikinimas^ 
naujai paskirtam St. Petersbur-| 
go diecezijos vyskupui Thomas 
Larkin. Naujas St. Petersburgo 
diecezijos vyskupas T. Larkin 
buvo popiežiaus įšventintas Ro
moje gegužės mėn. 27 d., gi jo 
įvesdinimas Šv. Judo katedroje 
— birželio mėn. 28 d. Išdiskuta- 1 
vus pasitarime įvairius klausi
mus, prieita išvados, kad pasvri- 

būs Naujienų-,-.piknike liepos! kirtimas ir susitikimas su nauju 
r28 d. Vosniako sode. Tuos fan- vyskupu nėra vieno asmens ar
tus laimės laimingas . pikniko ba vienos organizacijos reikalas, 

’■ lankytojas bei Naujienų rėmė- bet visos lietuvių kolonijos už- 
:jas. Abejodamas, ar sveikata davinys. Nutarta, kad, vadovau- 
leis jam dalyvauti piknike, jis 
pikniko reikalams įteikė 5 dole
rių auką. .

Bruno Klemka, Lietuvių

reikia plonai ištepti atviras kū- adresu”. Dėkui už dėmesį Nau- 
no vietas. Preparatų- veikimas Į jienoms ir už prenumeratą. Taip 
"trunka iki 5 valandų. Veido odos pat nuoširdi padėka p. M.A. Ka-.l 
negalima sutepti dimetilftalatu tinausko ir Naujienų bičiuliui, j 
ar kitokiu preparatu, atbaidan
čiu uodus, muses, erkes ir kt, 

-tuoj nusiskutus.
t M. Miškinytė

supažindinusiam jį su dienraš-!

prašant 
platini-

iš Mar

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

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

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 

į rroy.
Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas' 

auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

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

Katinavskas,
atrašė" tokį 
kad Naujie- 

.nos man būtų pradėtos siunti-

•.Norwood, Mass.,
“Aš noriu,

kas išmaišoma. Masė, supilama , nėtj nuo liepos i j. Mano geras
i riebalais išteptą apkepo indą, 
uždedama keli gabalėliai svies--

■draugas man davė jas paskai
tyti platinimo vajaus proga.

to, užbarstoma džiūvėsiais irke- ]Man dienraštis patiko už teisin- 
' gas žinias apie Lietuva, mūsų 
J brangią Tėvynę. Todėl mes siun

čiam $30 čekį ir prašom siunti-

visiems skaitytojams, 
aktyviau prisidėti prie 
mo vajaus.

' F
— Kazys Bielevičius

ąuette Parko lankėsi Naujieno
se. Malonu buvo su juo susipa
žinti ir pasikalbėti pačiais opiau-, 

^siais visų lietuvių reikalais. Dė- 
’ kui jam už vizitą ir už gausias 
dovanas. Pratęsdamas prenume
ratą, jis įteikė $5 auką Naujie-

■ noms ir $2 už kalendorių. Be to, 
jis įteikė tris labai patrauklius

.farsus Laimės; šaltiniui, kuris*

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

.vairi apdrauda —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

pama, kol aprusvėja.
> Vienos uodų rūšys puola ] 

žmogų dienos metu, kitos vaka
re ar naktį. Tais atvejais, kada 
uodų sukandžiotas* vietas ima 
labai niežėti, niežulį galima nu-J 
raminti arba bent žymiai suma- * 
žinti, sutepus odą amoniako ar-1 
ba sodos tirpalu (Vž arbatinio] 
šaukštelio į nepilną stiklinę van- ' 
dens). Uodus geriausiai atbaido/ 
vaistinėje parduodamas specia
lus tepalas — dimetilftalatas, o 
taip pat gvazdikų aliejus. Jais

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

- (T*wn jt Ula)

Dažo namus ft Ia*dto Ir ft vldaot 
Dtrbis finntuotii.

į Skambinti YA 7-9107

J. VENCKAUSKAS
. R E M O DEL I N G

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

ction
MARIJA NOREIKIENfi

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 « TeL WA 5-2787 Į 
r --- - f -n • ■ į • £ •*" • s

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. S
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIU

bills turning your Efe story into 
,*<TheCaseoftheDisappearingPaychecIc? ■ 
Does all your hard-earned money seem to 

i .vanish without a trace left to sav e?. 
‘ \ V> Then perhaps you should investigate 

United States Savings Bonds.
Because saving wdth Bonds is so simple, 

it’s elementary. Especially if you join the 
Payroll Savings Plan.

I Once you sign up, you see, a small part \ 
of each paycheck is. automatically set aside 
to buy Bonds. <

Which means as soon as you re paid, 
you save. Before you’re left trying to 
deduce where it all went. 7^,

Buy U.S. Savings Bonds through the >
Payroll Savings Plan. And take the mystery • 
out of saving

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629---- Tel. WA 5-2737

TRAILER MECHANICS
Minimum 2 years’ experience. Large growing company.

> Union shop. Mobile and shop positions available. 3 shifts.

INTERMODAL, INC. ‘7
254-6105 > Contact Tom or Paul

jant kun. T. Degučiui, į šiam 
reikalui sudaroma komitetą 
įeitų visų organizacijų atstovai. 
Sekretoriauti šjo komiteto posė
džiams buvo išrinktas K. Klei
va. Meniškai paruošti vyskupui 
sveikinimą sutiko dailininkas 
Jurgis Juodis. Sveikinimą pasi
rašo organizacijų pirmininkai. 
Susitikimas su vyskupu bus or
ganizuojamas vėlesniu laiku.

— Birželio mėn. 17 d. sekma
dieninių pietų metu St. Peters- 
burgo Lietuvių klube buvo pa
minėta Tėvo diena. Šiai šventei 
pritaikytus kupletus skaitė dr 
Br. Zelbienė. Birželio mėn. 24 d 
S. Vaškys pietaujančius links
mino savo kupletais apie vien
gungių dejones išvykstant klu
bo šeimininkei atostogų.

— A.a. Aleksandra Valeišienė 
mirė Heros 4 d. 1973 m. Gimines 
;r pažįstamus prašome savo 
maldose ja prisiminti, šv. Anta
no bažnyčioje liepos 2 d. 8 vai. 
gedulingos mišios buvo atlaiky
tos 6 metų sukakties proga. Ko
lumbijoje, Medeline. bus atlai
kytos mišios kun. M. Tamošiū
no sekančią savaitę. Liūdinčios: 
dūk t ? ir anūkė. *?r)

— Illinois valstijos loterijoje 
liepos 5 d. Big Pay Day lošime 
laimėjo 406, 28, 9 ir 2121. Trea
sure Hunt lošime laimėjo 32, 
09, 06, 33, 43 ir 17.

BR’.CK 2 FLAT CHICAGO RIDGE
Beautiful building on a quiet cul-de- 
tac. 2 spacious 3 bedroom and 11/2 
bath apartment with full partially 
finished basement. Side drive and 
plenty of off street parking. Asking 
3106,500. For more- information call 

MARY KUTKA, HARTHSIDE
REALTY - 460-1660.

Parduodamas gražus 2 butų 
namas Marquette'Parke. Skam
binti Irenai žilinskaitei-Sulli- 
van. DOMEIKA REALTORS, 

Tel. 430-1900.

- _ IN TOWN
Biznio Proga — Mieste

BUSS. OPP.

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.

NAMU REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

✓

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

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

LABAI SVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ; ga
ni šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštu mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po G kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingu priedu.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų* Nau- 
as stogas, gazu šildymas, apsauga 
įuo potvyniu, aluminum langai, sa
ite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas, 
i butai ir profesionalui liuksus ofi- 
o patalpa. Daug nriedu. Marquette 

Parke, aukšta kokybė, $60,000.
MODERNUS Z aukštu mūro namas, 

įpie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVE.
523-8775

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

FURNITURE REFINISHERS
& CABINET MAKERS

lime positions available for experienced individuals. J 
Apply to the Personnel Offices at the following locations: f
Full

#1 Goldblatts Home Furnishing Center
4000 S. Kedzie - Building #2 
Chicago, Illinois

OR
#2 Goldblatts Home Furnishing Center 

1213 Butterfield Rd.
Downers Grove, Ill. ’

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

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

• Parduodami originalūs tau
tiniai kostiumai. Teirautis tel 
436-4673. (Pr).

— Majore Jane Byrne dare 
pakaitas Chicagos Sanitarinia
me distrikte.

t SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai karo- 
'iai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRINA, 4207 So. Sac
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)
— Lietuviu Paštininkų Są" 

jungos tradicinis vasaros pobū
vis įvyks liepos 8 d., 1 vai. p.p. 
Vyčių salėje ir sodelyje. Bus 
skanios vaišės, veiks baras, do
vanų paskirstymas ir visus ly- 
lės gera nuotaika. Visi maloniai 
kviečiami pobūvyje dalyvauti, 
įėjimo auka $t. (Pr.)

• Lietuvos Dukterų Draugi
jos patalpose veikia GETĄ biu- 
•as, kuris parūpina darbdaviam.' 
larbininku ir darbininkams 
vairių darbų. Kreiptis asmeniš
kai arba telefonu. Adresas: 
1735 W. 71 St., tel. 925-3212, nuo 
•:30 ryto iki 4:30 vai. popiet.

(Pr). :
— LB (R) Brighton Parko 

įpylinkės piknikas - gegužinė 
Įvyks liepos 15 dieną, sekma- 
iienį, 12 vai. Vyčių salėje ir so- 
lelyje, 2455 W. 47 St. Veiks vir- 
uvės, baras ir bus daug įvairių 
laimėjimų, šokiams gros Kosto 

. Venckaus črkestras.
Kviečia Valdyba

Siuntinis! i Lietuvą ;
k kitus kraitus ~ 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar A». 
Chiuje, ilk 60632. TaL YA 7-5980

-

Nrfary PwMK 
INCOMB TAX MRVICB

Taip pat daroMi Tartlaul, glalniv 
likvietimai. pildomi pilietybė* pr» 

tymai ir kitokį blankai-

HOMEOWNERS POLICY
F. Za polis. Agent 
3208'/z W. 95th St. 
Everg. Park, HI. 
60642, - 424-8654 INtVtAWCI

State Farm fire and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

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
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