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PREZ. SOMOZA YRA PASIRUOŠĘS 
ATSISTATYDINTI IR IŠVAŽIUOTI

JIS TIK REIKALAUJA, KAD NACIONALINĖ 
GVARDIJA NEBŪTŲ IŠFORMUOTA

MANAGUA, Nikaragva. — -=— ■

RUSAI VIS UGDO TERORIZMĄ
VOKIETIJOJ, ITALIJOJ, TURKIJOJ

DUODA PINIGUS. GINKLUS, TEIKIA 
ŽINIAS. PADEDA SLĖPTIS

Paskutiniai pranešimai • iš dip
lomatinių šaltinių tvirtina, kad 
prezidentas Somoza yra pasi
ruošęs atsistatydinti ir išva
žiuoti iš Nikaragvos. Jis stato 
tiktai vieną pasitraukimo sąly
gą — neišformuoti nacionalinės 
gvardijos, nes ji yra vienintelė, 
kuri gali palaikyti krašte tvar
ką ir ginti valstybės sienas. Jei
gu nacionalinė gvardija bus iš
formuota, tai tada visame krašte
bus didelė suirutė. .

RENGĖSI PULTI.
MASAJOS MIESTĄ

Prez. Somoza diplomatams 
pasakojo, kad jis yrą* pasiruošęs 
išvažiuoti, bet tikrovėje jis na
cionalinei gvardijai įsakė pulti 
Masajos miestą ir išvyti ten įsi
stiprinusius įsibrovėlius. Nacio
nalinė gvardija puolimo nebuvo 
pradėjusi ligi šiešta^ienio vjdų- 
di en io, bet'^karo“ 'jėgos1 traukia
mos 4 Masajos kelių sankryžą.
NENORI ATIDUOTI KRAŠTO 

KOMUNISTAMS

Keleivių daugėja, 
o važma hrahgėjd

CHICAGO. — CTA ir RTA 
tranzito priemonėmis — miesto 

{■greitaisiais traukinėliais ir auto- 
Prezidentas Somoza sutiktų! busais važiuojančių skaičius 

' . tiek, yra padidėjęs, kad miesto 
(CTA) ir užmiesčių (RTA) ad
ministracijos susirūpinusios, kad 
norint daugiau žmonių paimti, 
teks vagonuose ir autobusuose 
išimti dalį sėdynių, kad dau- 

patarejU”, tai kraštas.nieko ne- .giau. tilptų stovinčiųjų.

žmogaus teisių negerbiąs -dikta- paskelbtame 4 puslapių plane 
torius, taip žmogaus teisių ne-{skelbia, kad ateinančiais metais 

‘ tranzito kainas ..-numatoma pa-

sudaryti liberalinę vyriausybę, 
jeigu krašte galėtų surasti tokią 
liberalų grupę, kuri sutiktų su
daryti koalicinę vyriausybę. Jei

^anu* 'Castro karių* ir Panamos

laimės. Dabar kraštą valdo
■ ■ Z ''

• >. . . , v - . . .. . V

gerbtų ir valdžią pagrobusieji.
komunistai. - ? .F3 • * '

Pietų Amerikos valstybės ve
da pasitarimus tokiai vyriausy
bei sudaryti. Atrodo, kad JAV 
ambasadorius imasi iniciatyvos 
tokiai liberalinei Nikaragvos vy
riausybei sudarytų Krašto gy
ventojams jau įgriso krašte 
vykstanti kova, nes ji visai iš
tuštins krašto iždą ir sukels di
delį badą.

Nikaragvon atvykęs Kubos ir 
Panamos kariai nėra pasiruošę 
taip lengvai išvažiuoti. Jie nori 
įvesti “tvarką” visame krašte, 
nors niekas jų neprašo.

Ir aukštesnioji kamera 
patvirtino nutarimą

BONĄ — Vakarų Vokietijos 
parlamento aukštesnioji kamera 
patvirtino žemesnės kameros 
priimtą nutarimą, kuriuo atme- 

' tarnas vadinamas “Limitacijų 
statutas’*, davęs galimybę na
ciams karo kriminalistams išsi
sukti nuo teismo už žmogžudys- 

l«s 

KALENDORtLIS

Liepos 9: Veronika, Audaktas, 
Vida, Sirtautas.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:27.
C.- . t~’—J **”** ’•ČsWP*'J

Oras šiltas, gali lyti.

Demonstravo prie 
ambasadų

KUALA LUMPUR, Malaizija. 
— Praeitą penktadienį apie 200 
demonstruotojų, atėję prie JAV 
ambasados, įteikė ambasadoriui 
Robert Milleriui protesto notą, 
kad JAV-bės priima iš Malai
zijos pabėgėlių stovyklų vietna
miečių pasirenkant tik nagin
gus, patyrusius darbe ir specia-
listus. Kita demonstrantų grupė 
nuvyko prie Vietnamo ambasa
dos, bet ten jiems buvo pasaky
ta, kad nieko nėra namie.

JAV ambasada atsakė, kad 
Jungtinės Valstybės priima pa
bėgėlius ne pagal jų specialybę, 
o pagal vietnamiečių pasitarna- 
vimą Amerikai ir tuos, kurie 
JAV-bėse turi giminių.

t

Tuo pačiu metu RTA . savo

kelti 23 nuoš., jei gazolino kai
nos pakils dvigubai — iki $2.10 
galonui gazolino.

- *- Važiavimo autobusais tarp 
priemiesčių kainos būtų pakel
tos 50%, o CTA busais ir trau
kiniais 40% brangiau.

— Popiežius oficialiai negali 
I pranešti vysk. J. Steponavičiui, 
•kad jis pakeltas į kardinolus.

tęs. “Limitacijų statuto” panai
kinimas pradeda galioti nuo die
nos, kai tik jį pasirašys prezi
dentas Karl Carstens.

Gubernatorius J. Thompson 
važiuos į prez. Carterio kon
ferenciją. Senatorius Baker 
tvirtina, kad Illinois guber
natorius respublikonų par
tijoje jau kyla kaip pirmos 

rūšies kandidatas ir pir
maujančias pozicijas.

Prezidentas Carteris sušaukė gubernatorių konferenciją, 
kad galėtų su jais aptarti priemones gazolinui taupyti.

JERUZALĖ, Izraelis.— Sovie
tų Sąjungos užsienio politiką • 
gerai pažįstąs kelių Amerikos' 
laikraščių reporteris Jay Bush-. 
insky pranešė Chicago Sun- į 
Times, kad Sovietų Sąjunga or- 

i ganizuoja. finansuoja ir padeda ■ 
. plėsti terorizmą Vakarų pašau-, 
I lyje. Savo laiku labai smarkiai 
Vokietijoje veikė vokiečių tero
ristų grupė, kol vokiečių poli
cija juos padėjo už grotų. Da
bartiniu metu Italijoje veikia. 
“raudonoji brigada", kuri žudo | 
politikus, terorizuoja teisėjus ir 
sprogdina meno darbus.

Tas žinias patvirtina Izraelyje 
viešintis senatorius Henry M. Į 
Jackson. Washington valstijos 
demokratas, kuris važinėja po

PREZIDENTAS

nori Aptarti admit
GAZOLINUI TAUPYTI,

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, dvi dienas 
energijos reikalus aptaręs su 
krašto energijos ir finansų spe
cialistais. nutarė sukviesti visus 
gubernatorius, kad .galėtų iš jų 
išgirsti apie susidariusią padėtį 
ir aptartų planus, surištus su 
sunkia tarptautine krize.

Prezidentas Carteris nori iš
dėstyti gubernatoriams arabų 
sukeltą naftos, degalų ir finansų 
krizę, ir nori prašyti pagalbos 
organizuotai gintis. Prezidentas 
mano, kad visi gubernatoriai 
šioje srityje bendradarbiaus su 
administracija ir padarys nau
dingus pasiūlymus šiai kovai 
laimėti. Prezidentas nori, kad 
ne tik gubernatoriai, bet ir visi 
krašto gyventojai šioje kovoje 
dalyvautų.

PREZIDENTAS BUVO 
NEPASIRUOŠĘS

Didžioji Amerikos spauda ir 
televizijos stotys pakartotinai 
prašo Baltuosius Rūmus paaiš
kinti, kodėl prezidentas atidėjo 
radijo ir televizijos kalbą, kurią 
turėjo pasakyti liepos 5 dienos 
vakarą. Jau buvo užsakytas lai
kas televizijos tinkluose, o vė
liau pranešta, kad prezidentas 
nebekalbės.

Laikraštininkai nesupranta, 
kad prezidentas Carteris buvo 
nepasiruošęs kalbai .apie ener
gijos taupymą. Prezidentas ži
nojo daugiau apie energijos tau
pymo reikalus, ne^u Washing*- 
tone'sėdėjūsiejY parbi^nai. Pre
zidentas dalyvavo Tokijo kon
ferencijoje. Jam buvo žinomos 
kitų valstybės vyrū nuomonės. 
Jam nedviprasmiškai buvo pa
sakytos kitų nuomonės ir apie 
Amerkos gazolino naudojimą 
savaitga’ių pasivažinėjimams ir 
kitų valstybių protestai. Prezi
dentas, turėdamas tikslesnių 
žinių, negalėjo priimti jam pa
ruoštos kalbos. -Teko -viską ati-
dėti, išsiaiškinti .su., pąreigūnais

1TERIS SUKVIETĖ
1 PASITARIMAMS
ISTRACIJOS POLITIKĄ 
DOLERIUI APSAUGOTI

apie naujai susidariusią padėtį, 
paruošti naują taupymo planą, 
aptarti jį su vykdytojais, o tik 
vėliau paruošti naują kalbą ir 
pasiruošti ją pasakyti. Preziden
tas yra įsitikinęs, kad visi gu
bernatoriai, demokratai ir res
publikonai. padės prezidentui šį 
klausimą galutinai aptarti ir 
sėkmingai pravesti.

KRAŠTUI įžTEKS

GAZOLINO
Atrodo, kad prezidentas Car

teris užtikrins visiems krašto 
gyventojams, kad kraštui užteks 
gazolino pramonei, prekybai ir 
susisiekimui. Teks taupyti gazo
liną savaitgaliais. Kiekvienas 
savaitgalis daugeliui būdavo 
atostoginis, žmonės važiuodavo 
šimtus mylių vasarvietei pa
siekti. Jeigu kiekvienas krašto 
gyvntojas bus įtikintas taupyti, 
tai jis sutaupys daugiau gazo
lino. negu administracija jo 
prašys.

Illinojaus gubernatoriuj
Thompson garsėja

SPRINGFIELD, Ill. — Illinois 
gubernatorius James Thompson 
garsėja respublikonų tarpe. Jis 
yra nepriklausomas ir savaran
kiškas. Prieš tris savaites guber
natorius Thompson pareiškė, 
kad John Connally būtų pats 
geriausias krašto prezidentas. 
Jis siūlys Connally. Tuo tarpu 
senatorius Baker pareiškė, kad 
Illinois gubernatorius būtų labai 
geras viceprezidentas, jei pats 
sen. Baker būtų partijos kandi
datas prezidento pareigoms. Ap
sigalvojęs sen. Baker pridėjo, 
kad gub. Thompson tiktų ir pre
zidento pareigoms. Jis. esą, grei
tai orientuojasi, problemas grei
tai supranta, gali greitai rasti 
priemones sudėtingam klausi
mui išspręsti. Illinois gyvento
jai būtų patenkifiti; įoi jis taptų 
respublikonų kandidatui ii’ j

Nedarbas mažėja, 
maistas atpinga

WAF’IINGTON. — Darbo de- L
pdft- uenio pranešimu, prekių 
kainos per birželio mėnesį yra 
tik truputį (penki- •- ie*io nuo
šimčio dešimt ibiais) pakilu
sios (išski*'cuit degalus). h«t 
maisto produktų kainos Lu tre
čias mėnuo krenta : vartotojai 
gali tikėtis tolimesnio kainų kri
timo. Maisto kainų palaipsnis 
kritimas ypač juntamas maisto 
produktų rinkoje: jautiena, ver
šiena. kiauliena ir paruošta 
paukšt’ena. Rūsčios infliacinės 
naujienos gazolino rinkoje. Per 
ta mėnesį pak’lo 3.7 nuoš. gazo
lino kainos, o namų apšildymo 
alyva 8.4 nuoš.

Be to. Darbo departamentas 
skelbia, kad Produktų kainų in
deksas. kuris kas mėnesį yra pa-1 
tikrinamas, per birželio mėnesį 
buvo 213.4, tai reiškia, kad ur
mu (didmenomis) perkant pre
kės. kurios 1967 metais kainavo 
$100, dabar kainuoja $213.40.

Nedarbas kaip Illinojuje. taip 
ir visose JAV-bėse per praeitą 
mėnesį sumažėjo iki žemiausio 
taško penkių pvae'tu metų bė
gyje. nors pa'.s departamentas 
perspės.-*, kad birželio mėnesiu 
perdaug pasitikėti neverta.

Bedarbių nuošimtis birželio 
mėnesį JAV-se buvo 5.6’ <. Tik 
1974 m. rugpiūčio mėn. bedar
bių nuošimtis buvo dar mažes
nis — 5.4 nuoš.

Bendrai bedarbių skaičių nuo
šimčiais sudarė: pilnamečiai 
vyrai 3.9%, pilnametės moterys 
5.8G, baltieji — 4.9 nuoš., juo
dieji — 11.3 nuoš.

Vis kaltina Kinija
Vietnamas penktadienį apkal

tino Kiniją, kad per praeitus 
tris mėnesius Kinija padarė 
naujų ginkluotų {puolimų per 
sieną, šimtus Vietnamo žmonių 
pagrobdama, sužeisdama ir už- 
mušdama. Negana to, Hnojaus 
radijas skelbia, kad per septy
nias bergždžias derybų sesijas 
kinai pakartotinai pažeidė Vict- Į 
namo oro erdvių ir teritorinių ;
vandenų teises.

Izraelitai nušovė 
du palestiniečius

TEL AVIVAS, Izraelis. — 
Penktadienio popietę palestinie
čiu grupė bandė įsiveržti iš Li
bano ir pakenkti izraelitams, bet 
izraelitai juos laiku pastebėjo ir 
nušovė. Tuo pačiu metu jie vi
josi kitus du palestiniečius, ban
džiusius grįžti į Libaną ir pasi
slėpti nuo besivejančių izraelitų. 
Izraelitų kariai įsiveržė į Liba
no teritoriją, suėmė pabėgusius 
palestiniečius, sučiupo ir parsi
gabeno į Izraelio laikomą teri
toriją.

Izraelio paskelbtas įstatymas 
ne tik leidžia, bet įsako izrae

Izraelį ir sako kalbas apie tarp
tautinę politiką ir padėtį Ame
rikoje. Senatorius H. Jackson 
tvirtina, kad jau prieš kelis me
tus atsakingi Amerikos ir kitų 
valstybių'pąrėlgūn'ai buvo in
formuoti apie Sovietų Sąjungos 
teiktą pagalbą Vokietijoje smar
kiai veikusiems teroristams. Vo
kiečių policijai ir tarnams pa
vyko suvaldyti Vokietijoje pra
dėjusį siausti terorizmą. Maskva 
ta*p pat finansavo Milano sri
tyje veikusią “raudonąją briga
dą”. kuri padėta už grotų ir Įkiš
ta į kalėjimą ilgiems metams. 
Nei viena grupė tiek daug ne
išpasakojo policijai ir teismui 
įva'rių paslapčių, kiek tai pa
darė “raudonosios brigados" žu
dikai.

Žurnalistas Bushinsky tvirti
na, kad Ugandoje žuvęs Izrae
lio pulk. Jonatan Nebanyan. bu
vęs Izraelio karo aviacijos žval
gybos viršininkas, taip pat buvo 
įsitikinęs, kad Vokietijos. Itali
jos ir Austrijos teroro veiksmus 
organizavo Maskvos specialus 
agentai. O

Vyrauja įsitikinimas. kad 
Maskvos ranka tvarko teroro 
veiksmus, vykstančius Ispanijo
je, Turkijoje, o anksčiau vyku
sius Irane. Dabar oficialiai skel
biama. kad teroristų veiksmus 
prieš Ispanijos viešbučius orga
nizuoja vaškų nacionalistai, no
rį gauti autonomiją Vaskomjai. 
Atsakingi vaškų politikai padė-

litams vietoje nušauti įsibrovu
sį palestinietį. Palestiniečiai 
skundžiasi tokiu žiauriu Izraelio 
įstatymu, bet jie negali pakeisti 
Izraelio vyriausybės paskelbto 
nutarimo. Jeigu- palestinietis, 
pasiryžęs žudyti nekaltus žmo
nes, paslapčiomis veržiasi į Iz
raelį ar jų laikomas sritis, tai 
Izraelis turi teisę įsakyti savo 
kariams tokį įsibrovėlį nubaus
ti, aiškina Izraelio- atstovai. - 

HAMILTON JORDAN 
Axsistait to the President

Prez. Carterio padėjėjas H.
Jordan padėjo prezidentui 

suruošti gubernatorių
konferenciją.

jo ispanams atsikratyti Franco 
diktatūros, o dabar veda pasi
tarimus su Ispanijos vyriausybe 
ir parlamento vadais Vaskonijos 
autonomijos reikalu, tuo tarpu 
maža teroristų grupelė žudo de
mokratinės ispanų valdžios pa
reigūnus ir atsargon išėjusius 
generolus falangistus. šiais te
roro veiksmais nori sukelti ne
apykantą prieš dabartinę Ispa
nijos vyriausybę ir jos Įvestą 
demokratinę tvarką. Tiktai ko- 
mumstams gali netvarka būti 
naudinga.

Kaip Irane komunistai i savo 
politiką įkinkė mulą Chomeini, 
taip ir Turkijoje Maskvos agen
tai įkinkė turkų mulas, nepaten
kintus respublika nuo Kernai 
Ataturk laikų. Turkų mulos, 
sovietų agentų aprūpinti gink
lais. ivvkdė kelis labai žiaurius t • 
teroro veiksmus keliose Turki
jos vietose, žiauriausi teroristų 
užpuolimai įvyko Konstantino
polyje. Turkų karo vadovybė, 
išaiškinusi teroro veiksmų šalti
nius. vyriausybei imtis
priėme i u rn ’ agentams ir 
mu’ r.. . ^ioyti. Iš karo va- 
c • • .ės buvo atleisti karinin
kai. sus'žavėję Irano islamizmu.

Sen. Jackson pareiškė, kad 
dabartiniu metu Maskvos ranka 
tvarko terorizmą Vokietijoje, 
Turkijoje, Puerto Rike ir pales
tiniečių tarpe. Reikia, aišku, 
neužmiršti. Italijos. Ispanijos ir 
kelių Afrikos vietų. Galima 
laukti, kad Maskvos diriguoja
mi teroro veiksmai bus permes
ti j kitas valstybes.

Savo laiku sovietu valdž a bu
vo pasižadėjusi nesikišti į Vi
karų valstybes, o ypač JAV pa
sižadėjo nesikišti į lusų vidaus 
YMkaTus. Vakarai laikosi susi
tarimo. bet Maskva nesilaiko.



MA2UĘTUVI0 POLITIKO ŽVILGSNIS
Santrauka kalbos, pasakyto? 

Valterio Banaičio 1979 m. bal. 
22 d. Čikagoje, šaulių namuose, 
visuomenės supažindinimo po
būvyje su prof. dr. Kušnerio 
veikalu "Pietryčių Pabaltijo et
ninė praeitis”, nauju Lietuvių 
Miškininkų Sąjungos Išeivijoje 
Fondo 1979 m. leidimu.

Valteris B^rrit:s g’mė 1913 m- 
rugsėjo 26 d. Karaliaučiuje. Dėl 
1. e.uviškos vę:klos nacių paša
lintas iš muzikos mokyklos (Til
žėje), 1939 m. baigė “Aušros’* 
gimnaziją (Kaune), studijavo 
teisę ir muz’ką (Kaune ir Vil
niuje), 1950-1951 m. studijavo 
kompoziciją Stuttgarto aukštoje 
muzikos mokykloje. Parašė 
kantatą: Lietuva, tu, kaip saulė 
gvva! Nuo 1952 m. radijo. Voice 
of America Muenchene lietuvių I _ 
skyriaus vedėjas. Parašė plačią 
studiją apie Sovietų Sąjungos 
pakrikusį ūkį. (N. red. p.)

visad gi buvo patogųi ąauo veiks
mus teisinti k tų kr^ninalųis, o 

antimoralistui istoriniai amora- 

lės pavyzdžiai iš viso tampa el
gesio norma — tik, deja, mėg
džiojimas visad ba sesnis už ori
ginalą, nes "kartojimas” neva iš 
anksto “reab’lituoja” nusikalsta
mumą — (tik kažin ar panaiki
na įr atsakomybę!?)..

4. Pristatomam Kušnerio-Kny- 
ševo veikale iškelti istoriniai 
faktai negali nesukelti moralinį t 
pasipiktinimą “kryžeivių” poli
tika. Tam, ir tikslų kerštąvimą 
dengti teisingumo vykdymo 
skraiste, jį ir Išleido! Bet pra
dėjus mėgdžioti istorinį smurto 
modelį, Kušnerio knyga tapo 
“kenksminga*’, nes išduoda pla-

• nūs, senomis skriaudomis pri- 
i mena dabar daromąsias. Todėl 
j knyga ir dingo iš lentynų.
i 5. Pagarbą visiems, kurie pa- 
i si rūpino to veikalo nauja ir ko

mentuota laida lietuvių kalba. 
Jis liečia ne tik istoriją, ne tiek

T praeitį — kiek dabartį bei ateitį, j.
■ kokią Lietuvai bei lietuvių tau

tai kėtinaųia primesti: atpažin- lietuvių tauta ir visos jos pa- 
kime originalą — modelį.

Japonu jury bangos

MŪSŲ SPAUDOJE
Atstovas prie šv. Sosto St. Lo
zoraitis Jit, pasisako prieš 

bendradarbiavimą

Draugo 155 nr yra Broniaus 
Vaškaičio straipsnis apie Lie
tuvos atstovo prie Vatikano 
Stasio Lozoraičio Jr. pranešimą 
Plūladelplsijos Loluvianis. Ta
me pranešime yra užsiminta ir 
dėl išeivių santykiavimo su oku
puota Lietuva:

“Kalbėtojas pabrėžė, kad dėl 
santykiavimo su Lietuva yra 
įvykęs skilimas: vieni mano, 
kad su ja visai nereikia santy
kiauti, o kiti galvoja, kad mes 
su Lietuva turėtume pala'tikyti 

.normalius ryšius. Lozoraičio įsi- 
I tikinimu viena ir kita ekstre- 
. mistinė galvosena yra klaidinga, 
j Toliau jis aiškino, kad grįžę 
: iš tėvynės ekskursantai dau- 
igiausia diskutuoja kaip Lietu-

voje žmonės gyvena, kaip atro
do Lietuvos miestai, ką galimi 
nusipirkti, kokius yra algos ir 
1.1 Tas įdomu ir tam tikra 
prasme ąvarbu. Bet tai nėra es
minis klausimas. Esminis liąly- 
kas yra, kad Lietuvoje tebegy
vena rusai, kurie valdo mūsų 
tėvynę. Jeigu mūsų kraštą val
dytų net ir šveicarai ir jie bū
tų mums privežę daug aukso 
bei šokolado ir gerai aptvarkę 
mūsų tėvynę, lietuvių tauta vis 
tiek niekada nesutiktų su sve
timšalių režimu bei okupacija, 
o norėtų, kad kraštas būtų lais
vas ir nepriklausomas.

Valteris Banaitis

Sena tiesa: Žmonės, nežiną 
savo tautos istorijos — vi
suomet palieka vaikais.

Žodžio Čikagoje metmenys:
1. Antrasis Pasaulinis karas 

ženklina naują epochą Lietuvos 
istorijoje — radikaliai nutrūko 
lietuv'ų su vokiečiais teritorinė 
kaimynystė.

2. Naujas tūkstantmetis (mil- 
lenium) pasitinka Europą -nau
jos invazijos ženkle: atrodo, 
naujas “partijos’’ ordinas, tary-. 
turn naujo ’ateistinio tikėjimo 
(opiumo Gaudžiai) vardu, keti
na 'užviešpatauti pasauli.

Besiveržiantiems į Vakarus žodžiu 
per Lietuvą nepakeliui lietuvių nėmis 
tautos pati egzistencija. visų didybės manija sergančių

Lietuvių tauta naują grėsmę smurtininkų idealui; taptų be-. 
pasitinka kaip ir anksčiau, susi- vale, bekalbe, bespalve “žmogie- 
kaupdama savyje — stiprybės 1 na”
rasdama protėvių tikėjme. Lie- transportas į paskirties vietą; į Partinio ordino, vadeivos lietu- ' gyvybės ar mirties klausimas. 
tuviai paskutiniai Europos pa- ■ - - - —
gonys, o gal lemta likti ir pas
kutiniais krikščionimis? ■ '■z— g

3. Istorija nesikartoja-kaip ak
la lemtis ar prakeikimas. Tačiau 
istorija dažnai kartojama rūpes
tingai pasirenkant modelius —

— Ne vien kardu bei vergove 
marinta prūsų Lietuvos gyvėn- 

. tojus, bet ir psichologiškai, juos 
niekinant kovos, prieš pagonybę 
dingstimi, jų sąmonę migdantį' 
susvetimėjimo ' ir. menkystės 
kompleksų nuodingais diegais, 
kad pradėtų gėdintis savo kil
me, nekęsti savęs, skubėtų “ža-! 
lingą” tėvų paveldėtą lietuvybę 
iškeisti, į “geresnę”, “praktiškes
nę”! “pažangesnę” tautybę —

— pataptų “ne sau žmo- 
(Vydūnas) ir priartėtų

ma, koliojama ir dergiama visą

stangos laisvai gyventi!
—Tai tarsi tąsa kryžeivių 

pradėtos lietuvių . niekinimo 
kampanijos,—kuri užnuodijo lie
tuvių tautos Įvaizdį Vakarų Eu
ropos tautų istorijose..

Toji kampanija prieš pat Ant- 
l rąjį pasaulinį karą pasiekė nau- I 
Į ją kulminacinį tašką -f— ir Hit- 
j leris 1939-40 metais savo sąjun
gininkui Stalinui ne tik pardavė 
Lietuvą, bet ir monopoli: lietu
vių tautą niekinti bei naikinti.

— Nėra precedento Sovietų 
Į Sąjungoje, kad kuri kita tary

binė tauta būtų taip niekinamai 
ir. biaurinama kaip lietuviai.

Nėra!

— materija, kurios lemtis: : 6. Todėl neturėkime iliuzijų.

vos imperiją užvaldęs ordinas Tai pastarosios pakraipos vo- 
antruoju žnyplių dančiu apz.o- j kiečiai leido pirmuosius mūsų 
jo Lietuvą (kaip kryžeiviai ka- raštus, pirmą lietuvių kalba gra- 
daise apžioję laikė Žemaitiją iš ' matiką. Lietuvai tarnauti buvo 
Karaliaučiaus bei Livonijos pu- įsteigtas ir Karaliaučiaus uni- 
sės). • . versitetas, Hallės, Tuebingeno,versitetas, Hallės, Tuebingeno,

— Laikui atėjus įsakys pri- Heidelbergo lituanistikos cent
rai. Vokiškai kalba ir Austrija 

do (kaip senasis ordinas ketino ■ bei Šveicarija. Kas ginčys vo- 
Žemaitiją prijungti prie Livoni- kiečio kataliko Matthies Erzber- 

i jos). Kol kas Mažoji Lietuva ger’io didelius nuopelnus Lie- 
lieka kariško poligono būklėje, 
kaip grasinimas Lietuvai tokiu 
pačiu likimu.

Kaliningrado problema tarsi 
kilpa pakabintą virš karti žada- 

I mojo galvos. Ko stebėtis, kad 
j auka, tai nuduoda kilpos nema

to, nes mieliausiai siektų ją su-- 
draskyti. Lietuvai ir lietuvių 
tautos ateičiai ši problema yra 
ne vien laisvės ar vergovės, bet

jungti Lietuvą prie Kaliningra-

tikslas bei tiždav'.nys — "suvar- > yiams yrą pr.amalę,Senųjų prū- ’ 7. Neapsieisiu xbe kritiškų pa- 
^tojimas” ant stabmeldystės aw Į sų l'kimą. . paliekant;.geriausiu j stabų, veikiau:-papildymų prie 
■ kuro. ‘ " į atvejų L'etuvos vardą ir tą patį Į šio veikalo; dokumentuojančio

. . ‘ . i . t- •• •_ . _ _ r _ . ____ ■»

Iš to, anot kalbėtojo, galima 
išvesti tam tikrą, politinę liniją 
mūsų sastykiuose su Lietuva. 
Jie gali būti grynai asmeninio 
pobūdžio ir niekas jų nedrau
džia. Bet jeigu jie truputį išei
na iš asmeninio pobūdžio, tai 
visada turėtų būti tokie, kurie 
padėtų mūsų krašto išlaisvini
mui. Vienas žodis pasakytas Lie
tuvoje atatinkamų momentų ir 
atatinkamoje atmosferoje gali 
nepaprastai daug patarnauti 
-mūsų kraštui.

Kalbėdamas apie vaikų siun
timą į Lietuvą, prelegentas pa
reiškė, jog padaryta klaidų. Per 
tam tikrus kanalus mes galėjo
me pareikalauti okupantą, kad 
mūsų vaikai, vitoje stovyklų, 
būtų priimami provincijoj pas 
gimines, kur jie galėtų išmokti 
lietuvių kalbą. Sovietams būtų 
labai sunku įrodyti, kad vaikas, 
atvykęs į Lietuvą, šnipinės, fę- 
tografuos tiltus,' karingus objek
tus ir t. t. Važinėjimas į provin
ciją, nors ir vaikų, rusams bū
tų buvęs nepriimtinas ir jie bū
tų pasakę “ne”. Tuo būdu pro
pagandiniu. ątžyligįu/mes. būtu
me padarę nemažą žingsni PŪ- 
myn, kad jiems nemalonūs,, bęt 
kokie važinėjimai, rodo ir lituą- 
nistiniųjkursų prie Vilniaus uųį- 
versiteto uždarymą^,” 

s i

ruojanti vokiečius - humanistus, 
kurie nepabūgo nei kovos prieš 

j savo tautybės smurtautojus. Jie 
mūsų istorijos dalimi tapo, ku
riems galioja Goethės žodžiai: 
“Tėvų paveldėtą įsisavink rim
tai — kad turėtum vertai!” (Was 
du ererbt von. deinen Vaetem, 
erwirb es, um es zu besitzen!) 

Kaip čia nepaminėti vokietį, 
dr. Jurgį Zauerveiną, lietuvių 
politinės sąmonės gaivintoją, 
savigarbos žadintoją! Ir rausti 
dėl tų neišmanėlių, kurie jį že
mino ir niekino, niekaip nesu
prasdami “kaip tai tikras vokie
tis gali būti prieš vokietinimą”' 
Ir skundėsi tąsyk Zauerveinas, 

j kad “mane atstūmė, nors buvau 
į tapęs lietuvininkų broliu”.— bet 
dar prieš mirtį atsiėmė kartų 

jš. “Juk- ne lietuviai 
taip pasielgė.^ tą poelgi j^vis 
padiktavo ana, jiems kalte įkalta 
vergystės dvasia, prieš kurią aš 
visą savo amžių kovojau!”

Štai jis. europinės formos hu
manistas - kovotojas prieš ver
gystės dvasią, kurią visam pa- 

! šaulyje diegia smurto politikos 
i stabmeldžiai! Tarsi pranašas, 
Jurgis. ’ Zauerveinas nujautė, 

- ._ . kad vokiečių ;smųrtįniiikų~'poįi-
vo-ietis gal jau užkariavusi energingą vo- 

“keiksmažodžiu’*. t_____ _■_____ .v.

tu vos valstybingumui atkurti;! 
vokiečių kilmės prof. Juozas j 
Eretas, Viktoras Jungferis, kiek! 
gerų patriotų davė mišrios šei-j 
mos, kiek Lietuvos vokiečiui p”ek^ 
mažumos žmonių buvo ir liko;
lojalūs gimtajam kraštui!

Bet tie mums “kitokie-’ vo
kiečių tautos, beveik “savi” . 
žmonės! Berods kiekvienoje, 
ypač didelėje tautoje, ryškėja! 
tarsi dvi tautos. Taip ir vokie-’ 
čiuose greta smurto politikos šu
lų yra ir humanistinės pakrai-

] pos “Kultumation” žmonių. Be
— Jau greit 4d metų, kai Lie- dar nacionalizuojant ar interna- vokiečių smurto politikos pada-Ijų nuopelnų, po Hitlerio krimi- 

tuvoje b,e pertraukos ‘-buržuazi- lizuojant. rinius. Nevisad aiški riba tarp ! nalų, žodis
— Priskiriant Kaliningrado ; Kušnerio teiginių ir komentarų, būtų tapęs

■ pretekstu grasinama, juodina- t sritį Rusijos Federacijai, Mask-vietomis norisi perspėti dėl su
-— --------------—------------------------------------------------------—-—.— i bendrinimo,

rnia~ nacionalizmo” (pagonybės)
rinius. Nevisad aiški riba taria! nalu. žodis “ i ...................................  . . _

For the woman 
whos at the heai 
her family’s fin

Lietuviai ne tik didžiuojasi Les- 
nėt kolektyvinio singu. Herderiu, Goethe, Hunr 

■ kaltin:mo pavojaus, ypač, kad į boldtu, kitais savo draugais bei 
! leidėjai, lietuviais būdami, to- gynėjais. Pati Maž. Lietuvos is- 
i kios intencijos tikrai negalėjo torija yra liudininkė aštrios ko-, 
turėti. Jie puikiai žino, kad j vos tarp jėgos politikos šalinin- 
greta šarvuoto riterio Winricho • kų — seniai norėjusių “išnaikin- 
Kniprodės, pasirėmusio ant kar- ■ ti visą, kas lietuviška” — ir hu- 

i do, stovi civilis hercogas Al- ■ manistų. gynusių lietuvių teises, 
brechtas su pirmąją lietuviška Nepilna būtų Maž. Lietuvos lįę- 

. tuyiškumo dokumentacija, ignp-knyga rankoje!

kiečių tautą, prives prie pasaulį 
naikinančiu karų, ir-smurtas — 
galų gale nukryps prieš paęią 
vokiečiu tauta! Jo kova — tai 
buvo europinio masto bandymas 
išvengti šitos katastrofos; ton. 
europinio masto; kovon jis ir 
kvietė tų pačių smurtininkų nie
kinamus ir naikinamus lietuvi
ninkus.

(Bus daugiau)

TheDi-Gel
Difference
Anti-Gas medicrae 
Di-Gel adds to its 
soothing 
Antacids.

i You can t afford to be wrong. 
Because if ycu'ue in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
Future, too.

And that's where U.S.
Savings Bonds come in. Buy - 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 

up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E B<>nds pay 6%. interest when Held to 
maturity of 5 ymrs the first year). -
Bonds are rep'Tced if 1*L stolen or d* str eyed. 
Wh^n needed, they can he cashed at your 
bank. Interest m not subject to state or k>c< 
mcotne taxes, and federal tax may be * 
deferred until redemptioa.

sign

Foryourheadache get 
extra strength and safety, too

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

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a _ _____ __ _ ___ _
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegularty! 
f" 14 O/ J<\

aad 
Coapouadcd 

Quarterly
R SAVINGS

CERTIFICATES 
earn UP TO 8%

by, a panel of experts, u&ed 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

see us for

AT OUR IOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

INSURED

2212 WEST GEJLMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 6O6OS

Prru Kiwuctui. PrttidtM Phonei Ylrgiata 7*7747

BOTOS I Mon.Tu«.Frl.$-4 Thur.4-8 Sat. 4-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

u\\ ///iJ///z/////nz//// Insidę onlburna/nejTtPla^
Sare displays of golfinq skill and surprising 
TURNAROUNDS ARE PAR; FOR THE"COURSE ATTIRE;' 
BAY HILL COUNTRY CLUB ORLANĘO, FLlORIDA 
—SITE OF THE RICH LIGHTS PROTAM AN0.THE 
ANNUAL BAY HILL CITRUS ČLASSlCi **’*’

StX not emery, day a

BYtAAN 
REOP'Į QF AN

WHEN. Bos BXMAN, 0 i 
WINNER OF THIS YEAR'S 

’ CITRUS CLASSIC, ENTERED I 
-THE MATCH AS -RABBIT"- i 

(SO/IEONE WHO MUŠT 
PLAY A QUALIFYING- ROUND 
TO ENTER THE TOURNAMENT- 
ITŠELF1. LITTLE KNQVIM 3 
IN THE U.S., BYMAN HAS 
VICTORIES IN HOLLAND, 
SWEDEN AND NEW ZEALAND.

l
, cn«ift I

S« J
1

T' HuCK-BOTH GOOD and BAD 
-FOLLOWED THE PRO WHA * 

----- HIT Miš ball INTO THE 
BLEACHERS AT THE 17JM 
green, everyone ducked 
AS the BALL HIT THE 

JZ—> SEVENTH ROW AND
_ BOUNCED BACK ONTO THE .

X; GREEN, LANDING But 
vV 10 FEET J;R on THE RlN.

1XJ1-1 THE ZINGER:' THE' f
-----------.SHEEPISH GOLFER WAS - 

DISTRACTED, IT TOOK H'irt'l 
» THREE PUTTS TO SINK 
*----------------------------------------------- /Q-

l - NAUJIENOS, CHICAGO i, IU. Mąnday, JolyĄ 1979



ŠAULIA
šauliai nepriklausomoje Lie- Į Chicagoje turint savus namus 

tuvoje buvo gerai organizuota 
sąjunga. Turėjo gražias, ant lie
tuviško •pagrindo sukurtas tra
dicijas. Vos 1919 m. Įs’kūrę, jau 
dalyvavo Lietuvos valstybės at
kūrimo kovose. Ypač jų didelė | ir puikius namus įsirengė. Iš

sąlygos labai patogios.
Šauliai visur pilnai atiduoda 

savo dalį lietuviškam reikalui. 
Ypač veiklūs Chicagoje, kur be
ne daugiausia jų ir yra. čia jie

reikšmė buvo išvejant iš Lietu
vos bermontininkus, Klaipėdos 
krašto atvadavime ir prieš len
kų užmačias, likviduojant Peo- 
wiakus. Lietuvos laisvės kovose 
šaulių žuvo 81 ir sužeistų bu
vo 146.

Taikos metu šauliai išvystė 
plačią kultūrinę veiklą. Turėjo 
125 chorus, apie 400 mėgėjų vai- < tais stalais ir minkštomis kėdė- 
dintojų butelių, 72 šaulių na- Į mis. Taip pat baras ir gerai 
mus, kurie buvo nusėti po visą 
kraštą. Daugumoj jų ir reiškės’ 
kultūrinė veikla. Prieš raudo
nųjų plėšikų įsiveržimą šaulių 
jau buvo apie 62 tūkstančiai. 
Šauliai turėjo ir savo laikraštį 
“Trimitą”.

Užsbnkus raudonajai pabaisai 
daug šaulių su šeimomis buvo 
išvežta Į baisųjį Sibirą, daug 
žuvo ir kalėjimuose. Tarp drau
gų rusiškų komunistų ir hitle
rinių nacių kilus karui, dar likę 
šauliai su kita’s patriotais grie
bėsi ginklo iš Lietuvos'gre’čiau 
išvyti komunistinius plėšikus. 
Ištikus tėvynę didžiajai nelai
mei, išlikę šauliai atsidūrė lais
vame pasaulyje. Į šaulių sąjun
gą tremtyje j’e pradėjo burtis 
1954 metais. Pradžioje buvo ir 
trukdymų. Net spaudoje kartais 
kai kam užkliūdavo. Bet sąjun
ga metai iš metų stiprėjo ir iš
augo Į reikšmingą organizaciją. 
Dabar jau turi apie 3000 narių. 
Vien Chicagoje šaulių rinktinė 
artinasi Į 900. Greitai tikimasi 
pasiekti tūkstantinę. Ypač čia 
neribotos galimybės jaunimo 
veiklai, čia jie gali reikštis 
sporte ir visų rūšių kultūrinėje 
•veikloje, kaip vaidyba, chorai, 
tautiniai šokiai ir kitur. Ypač

Western gatvės 43-čia gatve pa
sukus Į vakarus,; tuoj pamatai 
puošnų namo fasadą, pasipuo
šusį vyties kryžiais ir Gedimino 
stulpais. Virš durų užrašas sako, 
kad čia šaulių namai. Užėjus Į 
vidų, pasijunti šventiškai: graži 
didelė salė,* geras ir gražus ap
švietimas, geri baldai su apskri-

A /

Kauno senamiestis (TapybaJADVYGA PAUKŠTIENĖ

'bčs pareigų, nes jas pasiimti ir, 
nepriklausomybės j 

nusikaltimas1 . . , .. . .......i sybes paskelbimas ir issilaiky- 
i rnas šešias savaites buvo suki- 
Įlimo prie bolševikus apvainika
vimas. Vyriausybės buvimas ro
dė, l’.a-l sukilimas tikrai atkūrė 
suvereninius 
Krašte, .lės

IX V REIKŠMĖ

įrengta virtuvė. Sienas puošia 
žymiųjų lietuvių portretai. Sale 
naudojasi ne t:k šauliai, bet ir 
kiti, kaip vestuvių pokyliams, 
baliams, Įvairiems parengi
mams, susirinkimams, šaulių 
arpe yra Įvairių specialistų, to- 
iėl ir namų įrengimai daugu
moj atl’kti talkos būdu pačiu 
šaulių. Ir pinigais savų namų 
Įkūrimui gausiai prisidėjo. Jie 
kaip skruzdės dėjo šapelį po ša
pelio, kol išaugo savi jaukūs 
namai.

Bendrai, lietuviškame judėji
me šaulius visur pamatysi. Be 
ju neapsieina Įvairūs didieji mi
nėjimai, demonstracijos. Jie pa
daro išvykas ir Į mažesnes lie
tuvių gyvenamas vietoves prisi
dėti prie jų rengiamų Lietuvių 
dienų ar minėjimų.

Visų šaulių jungtinėmis pa
stangomis lietuvių šv. Kazimie
ro kapinėse pastatytas didingas 
paminklas R. Kalantai, kuris 
kartu yra ir visiems. žuvusiems 
už tautos laisvę ir gimtąjį kraš
tą. Ir mūsų gyvybinį šaltini — 
spaudą šauliai neretai paremia. 
Jiems rūpi ir gerų knygų išlei
dimas. New Yorke S. Kudirkos 
kuopa išleido E. Juciūtės “Pėr 
dos mirties zonoje”, kuri laimė-

jo ir 3000 dolerių K'pro Bielinio 
premiją. Klaipėdos jūrų šaulių 
kuopa išleido dr. kun. J. Pruns- 
kio knygą “Lietuva bolševikų 
okupacijoje”. Manoma, ateityje 
pasirodys ir daugiau šaulių iš
leistų vertingų le:dinių.

Tarpusavis šaulių sugyveni
mas broliškas, čia sutelpa viso
kių pažiūrų ir įsitikinimų žmo
nės. Nėra tik nuo lietuvių tau-. 
tos atkritusiu komunistiniu “pa- j ,, - skalavti puolamą auką, susuas-zang.ųįų , kuriems mielesni, -  
mūsų tautos žudikai. Šaulių są
jungoje yra daug žmonių, nusi
pelniusių savo tautai ir sąjun
gai.' Nepriklausomoj Lietuvoj 
sąjungą išugdė Matas šalčius, 
VI. Pūtvis, A. Klimas, Skipitis, 
B. Sruoga, B. Kodatis, Saladžiusj tiek ir mažose 
ir daug kitų. Yra ir čia einartčių 
tu pirmtakūnų pramintais ke- vūs, veiklūs, pirmaujantieji. Tai 
liais, ka’p Montautas, Valatkai- rimta, kultūringa jėga mūsų lie- versmą' 
tis ir kiti. Chicagoje šios galin
gos organizacijos išugdymui 
daug dirbo dabartinis Rinktinės 
vadas VI. Išganaitis ir daug ki
tų. Moterų darbuose ‘visur pir
moji jų vadovė Cecevičienė. Jai 
padeda daug kitų darbšičų mo
terų.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENĮ, 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 į pikniką). 

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos. ..... — ........... (............

IVINSKIS LIUDIJA ISTORIJAI APIE VOLDEMARININKUS
(Tęsinys)

LIETUVIŲ RANKOS
PRIEŠ LLV

ti lietuvių, kurių rankomis i

Gestapas griebėsi pagaliau 
išmėgintos priemonės

toliau ginti 
siekimus būtą 
prieš gestapą, o sutikti nepri
klausomybės išsižadėti būtų nu- , 
sikaliimas prieš lietuvių tautą.' 
Nei vieno, nei antro jie nenm-ė- 
jo- ' '

Lietuviškų avantiūristų skan
dalas buvo sukeltas liepos 23 
24 d. — kaip tik LL vyriausy-; stovu, kurie 
bės užgniaužimo išvakarėse. Lie- savaime toli 
pos 25 d. jau formaliai buvo pa-1 Antikomunistinės 
skelbtas Ostlandas su reichsk-)-;buvimas niekais vertė sovietinę 
misaru I.olise, su Lietuves gene- propagandą, kuri tvirtino, kad 
raliniu komisaru von Rentelnu, Į lietuviai savu noru esą įsijungę 
su gebietskoinisarais. į į Sovietų Sąjungą. .Jeigu tautos

Šitas komisariato įsteigimas' valia būtu buvus tokia sovietinė, 
padarė toliau LL vyriausybės į tai tauta būtų neprileidusi anti* 
vcikimą visai nebeįmanomą.|sovietinės vyriausybės ir ją lik- 
Vienam tos vyriausybės nariui 
gen. St. Raštikiui, generalkc'mi- davo tik nariai, 
sąrąs mėgino įpiršti, kad jis pri
siimtų komisaro patikėtinio pa-' 
reigas. Bet gen. Raštikis atsisa
kė. Tada gen. komisaras pasi- 

irinko pirmuoju tarėju ne vy
riausybės žmogų — gen. Kubi- 
«liūną (kurio pavardė buvo pa
skelbta “Kubilanas”).

-Rugpiūčio 5 d. LL

Politiniu atzxilgiu LL vyriau-

organus pačiame 
reiškiama krašto 

kito efekte, nei at- 
yra užsieniuose ir 
nuo pačios tautos. 
___ ; vyriausybės

vidavusi. O jos veikimą likvi-

vyriausy-
Į yiduotų visos tautos'aspiracijas, kės buvo paskutinis posėdi:

S‘l-

Kaip matyti iš spaudos ir šių 
metų šaulių sąjungos suvažiavir 
me padarytų 
tik yra šauliai 
sur panašios.

pranešimų, kur 
— nuotaikos vi- 
Tiėk didesnėse, 
lietuvių gyvena

mose vietovėse, jie visur akty-

tuviškame gyvenime.
P. Venclova

ST. CATHARINES, ONT.
Niagaros pusiasalio Povilo 

Lukšio šaulių gegužinė, ruošta

i- padarius 
buv. Lietuvos ka- viso 6 savaičių laikotarpio ap- 

vyriausybė konstatavo,

Jis pasirėmė senu vokiečių ben-‘ Pirmininkaujančiam 
dradarbiu, L 
riuomenės majoru J. Pyragiam žvalgą, 
ir grupele jo vadovaujamų jau-!kad dėl okupacinės valdžios da-
nu vyrų, kurie dėl savo ankstes
nio palankumo vokiečiams ta
rėsi turį teisę tvarkyti lietuvių 
tautos santykius su vokiečiais. 
Su šitais politiniais avantiūris-. 
tais ar kaikuriais gal suklaidin-, 
tais vyrais Sicherheitsdiens su
režisavo aną žino'mą išdavystę 
— liepos 23—24 nakties “per- 

” prieš LL vyriausybę, 
nors paskui jie ašikino, kad tai 
buvo nukreipta tik prieš Kauno

romų kliūčių, LL vyriausybė 
yra priversta sustabdyti savo 
ir tautos valią ... Tą pat vaka
rą vyriausybė, L. Aktyvistų 
Frontas, gausi visuomenė susi
rinko i karo muziejaus sodeii, 
pirmininkaujantis švietimo mi- 
nisteris ir krašto apsaugos mi- 
nisteris. padėjo vainiką prie ne
žinomo kareivio kapo . . . Bet 
ir tai naujam okupantui rodės 
pavojinga — šios paskutinės iš-

LL vyriausybės veikimas nie
kais pavertė ir eilę nacių pro
pagandos triukų. Pvz., kai na
ciai norėjo pasirodyti Lietuvos 

! ūkininkų geradariai ir grąžinti 
jiems žemes, tai jie buvo pasi- 

i vėlavę, nes LL vyriausybė jau 
buvo panaikinusi sovietinę na
cionalizaciją, ir visas žemes f ak
linai jų savininkai valdė. Tada 
naciai turėjo paskelbti, kad jie 
pripažįsta sovietinę nacionaliza
ciją, ir paskui individualiai at
skiriems ūkininkams žemes grą
žinti. Iš tokio farso buvo tik pik
to juoko.

(Bus daugiau)

— Italų spauda plačiausiai ra
šė apie kardinolą Julijoną Ste
ponavičių, nes okupantas nelei
do jam atvažiuoti Į Vatikaną.

— Popiežius Jonas Paulius II 
pirmą lietuvi vyskupą pakėlėbuvo nukreipta uk pnes Aauiio ^piuud uciuvį

miesto komendantą pulk. J. Bo-1 kilmės fo'to nuotraukas gesta-į Į kardinolus. Lietuviai katalikai

Nesileisdamas čia Į to sukili- , 
mo kaltininkus, tepaminėsiu tik, \ 
kad per juos naciai savo tikslą ( 

š.m. birželio 24 d. p.p. O. ir V. [pasiekė: pirmu kartu sukom- < 
Bieliūnų sodyboje, buvo sėk- jpromituodami lietuvių vist’.o- ; 

menę, sudarydami Įspūdį, kad ] 
ji nevieninga, kad LL vyriausy- * 
bės nusistatymui nepritaria “vi- j 
suomenė” . . . Kai einąs min. j 
pirmininko pareigas pareiškė j 
vienam iš tų “perversmininkų”, 1 
jog jie sukompromitavo lietu- į 
vių tautą ir tegul jie dabar pe-<| 
rimą LL vyriausybės pareigas . 
ir atsakomybę prieš tautą, ta- < 
da jis nenorėjo imtis vyriausy- <

pas tiesiog iš fotografo sukon- ’ mano, kad popiežius yra labai 
fiskavo. Į geras politikas.

minga.
i Prieš gegužinę porą dienų 

oras buvo debesuotas, šaltas ir 
retkarčiais lijo, bet gegužinės 

‘dieną oras buvo giedras.
Ponų Vinco ir Onos Bieliūnų 

sodyba yra žinoma visiems Nia
garos pusiasalio lietuviams ir 
visų mėgiama. Mėgiama todėl, 
kad p.p. Bieliūnai yra labai 
draugiški kiekvienam atsilan
kiusiam i sodybą, nežiūrint ke

ikia organizacija ruošia gegu
žinę.

Kai sodybos savininkai yra 
malonaus būdo ir svečius pasi
tinka su šypsena, tai atvyku
sioms susidaro gera nuotaika.

Šiais metais į Vlado Pūtvio 
šaulių kuopos ruoštą gegužinę 
susirinko didelis svečių skaičius 
iš Niagaros pusiasalio.

Šaulių būrio pirm. A. šetikas 
pasveikino Jones. Jonus, sava- 
norius-kūrėjus ir svečius, pagal 
galimybes atvykusius prisiminti 
Joninių šventę, šaulė Irena Šid
lauskienė visiems Jonams, Jo- 
nėms ir savanoriams-kūrėjams 
— A. Šukiui iš St. Catharines ir 
S. Cačikūnui iš Niagara Falls — 
prisegė po gėlę.

Irena Šidlauskienė ir Valerija 
Gudaitienė sėkmingai platino 
laimikių bilietus, nes viliojo ra
šomoji mašinėlė. Daugelis no
rėdami ką nors laimėti, o ypač 
mašinėlę, pirko bilietų už dides
nę sumą. Rašomą ąmašinėlę lai- Į 
mėjo D. Dauginas iš St. Catha
rines.

Labai linksma nuotaika pra
sidėjo, kada Sigitas Zubrickas 
pradėjo groti akordeonu įvairias 
lietuviškas melodijas ir visų sta
lų svečiai įsijungė į bendras 
dainas. Regina No r vaisiem ne
seniai atvykusi iš Lietuvos, pa
dainavo naujų, čia negirdėtų 
dainų.

Svečių tarpe buvo T. B. Mi
kalauskas OFM iš Toronto ir T. 
Juvenalis Liauba OFM iš St. 
Catharines. Visi svečiai džiau
gėsi gera gegužinės nuotaika. 
Matyt, rengėjai- turės ir pelno, 
nes dabartinė būrio valdyba yra 
populiari visuomenėje.

J. .^arapniokos

i

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

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

Minkšti viršeliai__ ____$10.00

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

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto išlaidoms.

___$10.00

| M CHKĄOO I, Į4ond^ Iul£ Įt _ _____
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Sen. Henry Jackson Izraelio žurnalistams kalbė
jo apie sovietų teroristų grupės veikimą. Visi Europos, 
Azijos ir Afrikos teroristai, kurie naudojosi rusų pas
tatyta Irako radijo stotimi instrukcijoms gauti — vei
kia pagal Maskvos įskymus. Visi žinome, kad Maskva 
neįsakinėtų vokiečių kalėjimuose sėdintiems teroris
tams, kaip jie privalo elgtis ir ką pasakyti teismui, jei? 
gu jie nepriimtų sovietų paramos.

Jeigu visi šie dalykai yra žinomi Vakarų ir Ameri
kos valstybių atsakingiems pareigūnams, jeigu sen. 
Jackson Izraelyje gali pasakyti apie Maskvos apmoka
mą teroristų veiklą vakaruose, ' tai ar ne metas pradėti 
Maskvai mokėti tuo pačiu, kuo Maskva moka laisva
jam pasauliui?

Ar ne laikas mokėti tuo pačiu?
Prieš 50 su viršum metų prezidentas Rooseveltas, 

pripažindamas Socialistinę Federalinės Rusijos vyriau
sybę, pasirašė sutartį su tuometiniu Rusijos užsienio 
reikalų komisaru čičerinu, kurioje abi valstybės pasi
žadėjo nesikišti Į kitos valstybės reikalus. JAV pasiža
dėjo nesikišti į komunistinės Rusijos vidaus reikalus, o 
komunistinė Rusija prižadėjo nesikišti į Amerikos vi
daus reikalus.

Amerikai buvo labai lengva nesikišti į Rusijos vi
daus reikalus, nes ji niekados nesikišdavo. Amerika bu
vo davusi Rusijos caro valdžiai daug karo medžiagos. 
Ji bijojo, kad ta medžiaga nepatektų į Amerikos prie
šų’rankas,, tai ir pasiuntė marinus saugoti į Murmans
ką nuvežtą amuniciją, o kai tas viskas gerai praėjo, tai 
Amerikos marinai grįžo. * .

Reikia pripažinti, kad ir Rusijos komunistinė val
džia buvo pasiruošusi vykdyti savo prižadą ir neteikė 
pagalbos šio krašto komunistams. Amerikoje gana sti
prus komunistinis judėjimas sustojo, o šiandien jis 
veik nieko nereiškia. Jie gali dalyvauti ir dalyvauja A- 
merikos pareigūnų rinkimuose, bet niekad nieko ne
praveda, nes nesurenka pakankamai balsų.

"Dabar padėtis pasikeitė. Socialistinė Rusija tapo 
Sovietų Sąjunga, o pasaulis pateko rusų ar ame: 
rikiečių įtakon. Senai pasirašyta sutartis dar tebegalio
ja, bet sovietų valdžia savo pasižadėjimų nebepildo. Eu
ropa buvo paskirstyta į karo zonas, kol bus pasirašyta 
taikos sutartis, o kai sovietų diplomatai niekad nebuvo 
pasiruošę tokios sutarties pasirašyti, tas reikalas ati- 
dėtas tolimai ateičiai. Tuo tarpu sovietų valdžia bando 
sųsovietinti buvusias svetimas teritorijas ir prijungti 
jas prie naujos imperijos.

Kaip iš Joy Bushinsky Amerikos spaudai paruošta 
raporto matyti, sovietų valdžia tuo tarpu dar nesikiša į 
Amerikos vidaus reikalus, nors ne visai taip yra, bet ji 
labai aktyviai kišasi į visų kitų valstybių vidaus reika
lus. Sovietų padedami teroristai organizuotai veikia V. 
Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Turkijoje, Irane 
ir kitur.

Jeigu Mskvos apmokyti teroristai gali išžudyti vi
sus Vokietijon atvykusius Izraelio sportininkus; jeigu 
Irako radijo stoties diriguojama teroristų grupė gali: 
suimti visus aliejaus kraštų narius ir nuvežti į Alžiri- 
ją; jeigu vaškai gali išsprogdinti* patį įštaigingiausią 
motelį Malagos vandenyse; jeigu gabiausias Egipto žur 
nalistas gali būti viem šūviais užmuštas Kipro saloje, 
tai kodėl nepaskirti kelių drąsių vyrų į komunistų pa
vergtas sritis ir nęparodyti rusams, kaip atrodo, kai 
kulkos eina į kitą pusę.?

Visi žinome, kad Amerika yra pasižadėjusi nesi
kišti į sovietų vidaus reikalus, bet Amerika gali nema-

A. SVĮLONIS , * i

POLITINI AI SVARSTYMAI PASAULIO
LIETUVIU JAUNIMO KONGRESE

(Tęsinys) 
vos būklės, tai jam ji nebūt fa
natiška.

Jo pranašyątė, kad RLB-nės 
suskaitytos dienos jam tenka 
tik tiek priminti: pąmatysime, 
ir pasakyti jei RLBmė baigsis, 
tai baigsis ir barzdukinės B-ąės 
dienos, nes tai akyvaizdžiai pa
rodė šiųmetiniai rinkimai. Jei 
jau visoje Amerikoje tebąlsavo 
vos 8000 ir dar del šio skaičiaus 

.reikia abejoti ar iš tikrųjų ’’r 
toks skaičius balsavo.

V. Nakas nusakęs RLB-nės 
pabaigą, kaip koks “diplomuo
tas graborius”, skelbia Ąltos ir 
Vliko. laidotuves. Bet ir ?cia jis 
nieko naujo nepasiūlo. O tokias 
“laidotuves” jau seniai skelbia 
Maskva. Jo išmohe nėra degan
čio reikalo, kad Altą ir Vlikas 

> išliktų gyvas. AltOs jo žodžiais 
įtariant, ateitis nėra šviesi, Ji 

v . - • ' : - -.. ’.mažiausiai efektinga ir mažiau-
jaunimą ii veiksnius. Jose jis demokratiška. Q‘ jos mirties 
atskleidžia mūsų jaunimo ir sa-, priežastis yra tokia: kam ji su- 

niems plaukai atsistos. Jie netikės, kad Naujienų- re-Jvo pasimetimą ir iš viso, labai sj^jo su RLB’-nė, kuri yra ul- 
daktorius yra didžiausias reakcijųnierius, bet tokia •inenką politinį nusimanymą.

Jis paliečia RLB:nę, kuri jo prieš ryšius su Lietuva, delta 
išmone yra toli ir fanatiškai nu-, ji nustojo daug visuomenės ir 
krypusi į dešinę. Įdomu, ką V. jaunimo. .Tokią argumentaciją

tyti, kai ukrainietis yra pasiryžęs eiti į tokįus pačius® lai naudinga, 
centrus ir pasakyti rusams, kad mes patys tvarkysime J 
savo reikalus, kaip jūs tvarkote savo.?

Visi žinome, kad suomiai, neturėdami tokio di
delio skaičiaus Ivanų, kokį turėjo rusai, bet jie ryžosi 
ir apsigynė. Jiems buvo labai sunku,- jiems grėsė didelis 
pavojus, jie buvo apkrauti didelėmis kontribucijomis, 
bet suomiai dar ir šiandien nepriklausomi.

Mes taip pat žinome, kad lenkai pasakė ne tik mar
šalui Rokosovskiui, bet ir pačiam Chruščiovui, kad va
žiuokite namo, jei nenorite kraujo praliejimo, ir so
vietų divizijos iš Lenkijos išmaršavo, tai kodėl neleisti 
pavergtoms tautoms tų pačių ginklų, kurių rusai pasi
žadėjo nevartoti, bet šiandien vartoja?

Sovietų cenzoriai, perskaitę šį įžanginį; tuojau 
nuneš savo viršininkams, prašydami pranešti tokį pa
siūlymą vyresiems ,o gal ir patiems aukščiausiems. Ma
skvos agentai ir bendradarbiauto  jai jau šiandien vadi
na “šlamštu”. Bet cenzoriai, nešančiam dienraštį vyręs-

Ir todėl netenka aiškinti, kiek 
šitokia LB-nės daroma “infor
macija” yra mūsų vardui ir by-

VII
j V. Nakas kalba apit politinių 
vadų paruošimą. Taip jų reikia. 
Man rodos, kad tokie ruošia
mieji vadai, turėtų būti patrio
tai, stiprūs principuose. Tokiais 
vadais netiktų būti tie, kurie 
įtaigoja, kad Lietuvai būtų ge
rai satelitinio statuso gavimas,: 
kurie nesibaido ir komuniztinio 
režimo Lietuvai. Alan rodos, kad 
patriotus vadus turi išugdyti 
pirmoje vietoje organizacijos. 
Juk Romą Kalantą išugdė hero
jum ne Vien j ti .tęvai, bet pogrin
džio patriotinis sąjūdis.

vin
Kritikos labiausiai reikalinga 

V. Nako tos nuomonės bei siū
lymai, kuriuose jis kalba apie

1

daktorius yra didžiausias reakcijųnierius, 
mintis vyresniuosius gali priversti pagalvoti. Juos pri
vertė pagalvoti VI. Gomulkos pranešimas ųiąršalųi Ro- 
kosovskiui nesiųsti savo karių prieš tenisus, nes bus di= Xakas supranta j <ješinę ^ikry-. pateikia del Altos mirties, šis 
delis kraujo praliejimas. Jie, ko gero, nežino, kad ir Rut pimu? Kadangi, jis to nepaaiš- aukštus politinius mokslus išė- 
munijos Ceausescu atsisakė įleisti sovietų karo jėgų pą- kino tai tenka spėlioti,, kad toks jęs V. Nakas. Jis be abejo tokią

trakonservatwiai nusistačiusi
V

jos paįcrypiiųas reiškia, kad ji Altos mirties priežastį dėstys ir 
griežtai atsiribojanuo bendra:[jaunimo kongrese politinėse
darbiayįmo su okupanto samdi
niais,, ji neliaupsina okupanto 
atneštų pavergton Lietuvęp 
“kultūrinių” laimėjįmu. Matyt, 
kad tokią RLB-nės laikysena V. 
Nakui nepriimtina, todėl jis ją

I vadina fanatišką ^fšine. Q jęį Matyt, kad Y- Nąkas iš viso ne: 
~iRLB — nesusigyvėiitų ir tylėtų žino’ kas yra Vilkas. Bet jis ga- 

Jeigu viena Kremliaus sieną būtų pakeltą į padąn-jdeI dabartinės okupuotos Lietu- lėtų sužinoti, jei paskaitytų P. 
ges arba susmukdytas tiįtąs per Nevą, tai Kremliaus/ - -— == —__  - =='~~t ..
valdovai, patyrę apie tokį pratęstą gal įr ’baigtų teręrp Kremliaus valdovai privalo žinoti,, kad laisvasis 
veiksmus laisvajame pasaulyje. pasaulis gali atsilyginti tuo pačiu.

manevruoti rumunų teritorijoje. Tai menkas dalykas, 
bet kai sovietų daliniai priartėjo prie rumunų siejęs ir 
vienas leitenantas pranešė generolui, kad negalimą per: 
žengti sienos, tai rusas nusikeikė, bet. per sieną nėję, 
Maršalas Rokosovskis, patyręs, kad lenkų kariai turį 
gyvus šovinius, patarė Chruščiovui kartu skristi namo 
ir nepradėti naujų skerdynių, nes... nežinią kur jos galį 
pasibaigti..

studijose. -

Jis kartoja ir seną Viikq eg
zistencijos priešų tvirtinimą, dėl 
pąrtijų išmirimo. Qirdi, Vlikąs 
negali kalbėti Lietuvos vardu.

Stravinsko, neseniai iš spaudos 
išėjusią knygą: “Ir Šviesa Ir 
Tiesa”. Tada gal neskelbtų to
kių nonsensų. Jei VĮikui būtų 
kliūtis kalbėti pilietybės reika
lais, tai tuo labiau LB-nė nega
lėtų tos funkcijos atlikti, nes ją 

.sudaro, beveik iki vieno Ameri
kos piliečiai. Man rodos, kad V. 
Nakas neturėtų rūpintis partijų 
reikalais. Jos pačios pasirūpins, 
kas ir kur jas gąli atstovauti.

X
Reikia tik nustebti, kad V. 

Nakas įtaigoja jaunimą neįsi
jungti į Altą ir VĮiką, nes girdi, 
tuo pratęstų mirštančių kančias. 
Tai jau per daug! Nejaugi, to
kiomis nuomonėmis galima in- 
doktrįnuoti jaunimą? • Tokia 
nuomonė ne lietuvio patrioto, 
5ęt pasimetėlio, kuris gaudo kaž 
kokius vėjus.

Iš viso, V. Nakas nežino, kie' 
’inažai ’ mes turime patriotinio 
jaunimo. Kiek jo jau fdihgo sve
timųjų tarpe. Ęiir šiandien mū
sų. Lietuviško jaunimo didelė 
dąįis? Kiek jaunimo šįmet daly
vavo rinkimuose? Taigi, jei bus 
sugriauti Altą ir Atikas sunyks 
ir jaunimo Sąjunga.

• Ai
Dai keletą žodžių, dėl tos jau 

aukščiau niinėfos pašaipios Ko
jelio “sukombinuotos” karika
tūros. Jis ja pašiepia mūsų lais
vinimo veiksnius. Reikia nusteb
ti šiuo piešėju, kad jis pasitar
navę Maskvos samdiniams, ku
rie pravardžiuodami “vaduoto
jais” tokių pašaipos karikatūrų 
labai dažnai priteplioja. Kodėl 
LB-nės oficiozas rado reiikįalą 
juo pasekti? Koks kandus, kad 
ir toks posakis “puošia” šią ka
rikatūrą, mestas daktaro adre
su: “Gal Daktaras užfundįns 
Jums atostogas Madride?” Juk 
tai piktas noras įžeisti rąųsų 
aukščiausio politinio veiksnio 
vadova. V

Žinoma, atsiras ir mūsų tar
pe tokįs, kuris ir tokia karika
tūra gėrėsis ir sakys kas čia to
kio. Bet ja gėrėsis ne patriotas

(Nukelta į 6 psL)

AUDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
(Tąsa)

ŽIAURUMAI
— Baisios masinės žudynės būdingos vi

siems amžiams. Įsižiūrėjus į Azijos senųjų tautų 
bareljefus matome, kaip patys valdovai savo ran
komis žymesniems belaisviams bado akis. Egip
to istorija turtinga žiaurių susidorojimų su be
laisviais. Roma laikoma antikinės kultūros puo
selėtoja, bet prisimintinas Titas, Jeruzalės apgu
limo metu jis įsakė visus iš miesto bėgusius žy
dus kryžiuoti ant pylimo ties miesto siena. Ir 
taip ten žuvo 70,000 žydų. Neužmirštinos Atilos, 
totorių, vikingų ir kt. žiaurios žudynės, šfttų 
žiaurybių fone atsirado krikščionybė su obal^ų: 
Mylėk savo artimą, kaip pats save.

Nuo to laiko vyko lėtas žmonių pasikeiti
mas. Mat, kraujo instinktas senas, ir krikščiony
bei sunku buvo kovoti su žmogaus prigimtini. Iš 
esmės ir tramdymai vyko nesklandžiai. Pagaliau 
žymus atsiekimas — belaisviai neverčiami ver
gais, bet po karo paleidžiami į laisvę.

L Daužės senukas įsiterpė tardamas:
— Iv. iraus plauko socialistai prikiša krik

ščionybei inkviziciją ir 274,000 žuvimą žmonių. 
Jie savo propagandinėje literatūroje krikščiony

bę plūdo ir žadėjo žemėje rojų, socializmui įsiga
lėjus. Man jaunam tas darė įspūdį. Pagaliau iš
gyvenome ir rusiškąjį socializmą.

Prie Lenino nuo 1917 m. lapkričio mėn.-7 d. 
vyko visuomeninių klasių naikinimas visoj Ru
sijoj. Lenino įsteigta ČEKĄ (ypatingoji komisi
ja) be teismų šaudė kadetus, aristokratus, bajo
rus, turtingus, pirklius, nepaklusnią inteligentiją 
ir visus neprisitaikiusiuosius prie kompartijos 
žodžiu mano aplinkoje Petrapilyje vyko žiau
rūs žmonių fiziniai naikinimai be teismų. Tuo
met nuėjau į viešą miesto biblioteką ir gavau 
knygą apie inkviziciją. Įdomiai ją perskaičiau 

Į ir kai ką užsirašiau.
~~~ Pasirodo, inkvizicijos teismam priklausė vi
sos bylos žmonių, kurie nusikalsdavo moralei, 
etikai. Kadangi tais laikais psichiatrinių ligo
ninių nebuvo, tai laisvėje vaikščiojo daug klep- 
tomanų, šizofrenikų, neurotiki|, įvairių mania
kų ir kt.. Inkvizicijos fanatikų teismai tęsėsi 300 
metų ir per tiek metų pasmerktųjų buvo 274,000 
žmonių. Atseit, visoje Vakarų Europje pasmerk
tųjų vidurkis buvo 914 žmonių į metus. Tuo tar
pu Rusijos caras Petras I savo valdymo laikotar
pyje sunaikino 25 proc. Rusijos vąlstybės gyven
tojų. Kadangi tais laikais buvo Rusijoje 16 mili
jonų gyventojų, tai 4 milijonai žmonių neteko
gyvybių dėl caro despoto įgaidų ir istorija jį vą-' 
dina “didžiuoju”.

Leninas — ręvoliųęinįs socįalįstąs įsteigė 
ČEKĄ ir jos viršininku paskyrė lenką vilnFetį 
Dzerzinskį. Jis be teismo, savo nuožįų^ pagal 
Leninę insfrųkcijas bei slaptus dekretus išžudė
l, 600,000 įmonių. . • : .

Prie Lenįno, Archangelsko gubernijoje Chol- 
mogorų miesto apylinkėje buvo įsteigtas žmo
nėms naikinti “kacetas”. Kairiųjų partijų senus 
žmones Leninas 1922 metų vasarą ištrėmė dali
nai į Suomiją ir į Čekoslovakiją, o jaunus kairių
jų partijų žmones, padėjusius 1917 metais Leni- 

'nui bei kompartijai pasigrobti valdžią, Rusijoje 
sukišo į kacetą ir jie visi ten žuvo. Atsimintina, 
kad Leninas valdė Rusiją tik nuo 1917 m. lapkri
čio mėn. 7 d. iki 1923 m. kovo mėn., kuomet jis 
susirgo savo tėvo paveldėtos šęimos liga (smege
nų paralyžium). Tuomet perkėlė jį su žmona 
gyventi į vasąmamį, netolj Maskvos, kuriame jis 
ir. mirė 1924 m. sausio mėn. smegenų pa- 
ralyžium.

Stalinas buvo išradingesnis. Jis 1932—1933
m. įgyvendino savo partijos užmojį—žemės ūkio 
kolektyvizaciją .1932 m. rudenį įsakė įstaigbms 
ir kompartijai aiškinti žmonėm^ centro potvar
kį, kad visus maisto produktus atiduotų į sandė
lius, nes yėliąu iš jų bug duodamos maistas, ži
nomą, tai buvo eilinė komunistų propaganda ir 
melas. Tik kompartijos nariai, valstybės parei
gūnai ir miestųų darbininkai gaudavo.maistų iš

sąndęlių. Stalinas pardavė javus iš sandėlių Va
karų Europai labai pigia kaina ir SSSR kaimie
čiai badavę ir mirė badu. Taip išmirė visoje Ru
sijoje apie dešimt milijonų žmonių. Gydytojai 
atžymėdavo badmiriu žuvusius trimis raidėmis 
BBO (bezbelkovaja opuchol— be baltiminis išti
nimas).

Stalinas organizavo Lenino gvardijai ir ki
tiems kmunistų partijos pareigūnams parodo
muosius teismus Maskvoj, o gįąip smulkesniems 
partiečiams ir visiems kitiems piliečiams pristei
gė nuo UrąĮę kalnypo iki Pacifiko per visą šiau
rės Sibirą tųkstančius pataisos lagerių — vkace- 
tų”. Tų kaęetų tvarkymas buvo pavestas specia
liai įstaigai QUL0G (glavnoję upraylenije lage- 
rei — yyrįąųsįą lągerįų valdybą). Tuose lage
riuose laikė iki iį milijonų žmonių, tarią- 
mų Stąlino priešų. Tie kąęetinĮnkaŲ gauda
mi tik męnką dųęnos kąsnį, tiesė gelęžinkelips, 
kasė kapąlus, akmens anglis, ployė auksą, kijįo 
medžius, statė miestus, grindė gatvės ’ '

Lenino —Stalino žmonių naikinimo idėją pa
sisavino Hitleris savajam rasizmui. Mat, komų- 
pizmo ir rąsizmo pagrindai giminingi. Todėl tu 
totalinių samūbių žmonės nejaučia. sąžinės is- 
HįėtmėjilPS hernąto savo nusikaltimų.

Štai paprasmiui teisininko Žukausko paaą- 
kojimas: j

(Bus daugiau)
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gošo nuomonę, bet kai kur pa- žmodska i wszystkiej rų^į NĮą- 
sąko ir savo, laip pvz., aiškia-} 
damas Erazmo Stellas praneši
mą apįo Uęlųvių se.iienas, pri-1 
duria apie prūsus: "reišdų I i' 
buvo lietuvių tauta”, o ki ojąj 
vietoje — “senieji, prūsai, kuri-^ 
buvo su Lietuva vienos tautos“ | 
(Kronika polšk.B, 111 e w s k a,1

Stryjkowskiego, 1846, psi.

(Bus daugiau)

BE 3-5893

OfUo Hlefa 776-2330
Razidenciįo* taiaf.: 443-5545

DR. LEONAS SEIBUTIs
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

’ VaL antrad,, 1—4 popiet,

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLQpiNi CHIRURGIJA 

4449 So. Palūki Rd. (Crawford 
Medical Building) Ta). LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neateUwpu, skambinti 374-8004

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*s*chast«r Community klinikoj 
Mftfjyjno* diraktorius

S, Manheim
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL

eieia 
Vi).

DR. VYT. TAURAS 
; GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Ilges. ;
Ofiaaa 2«2 WEST 5Tth S'! ĘūET

' T»l. PR Ė-1223

— Vysk. Steponav:čių rusai 
buvo, ištrėmę į Žemaitijos .už
kampį, bet paskutiniu metu 
jam leido gyventi Vilniuje.

Restauruota Trakų pilis

EUDEIKISam

(Tęsinys)

“SKALVIAI-ŠALUVIAI” IR NEMUNO. ŽEMUPIO 
VAKARINIAI LIETUVIAI

“Vienintelis patikimas ele- ųnž. pabaigoje, kur pai
men tas, rašo toliau Vileišis, tuo- buvo laikomos vokiečių ir lietu- 
se kalbos paminkluose (ir tam vių kalbomis, gerai mokėjo lie-

P. Kl’MO SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

tf penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. StJtadie- j: ...
7-4 vaL popiet ir kitu Ixi'm I elementui galima patikėti) būtų tuvių kalbą ir todėl gali būti šia-

• - pagal tujįLjĮrimą

U F ŠILEIKIS, 0. P.

HP (Aren Supports) ir L t

UuuWaat 63rd St, Chicago K L 60629 
Xtltf-j:. PRo^tet Ė-5IM4

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Išmintingieji supras'4, — Dan, 12:10.
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykai Dieve 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivio 
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą“. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas”, ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodi šventąjį Raštą, kuris buvo parašy

tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosw* išminties
SV. RAITO TYRINĖTOJAI

J. Mųzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

‘ft

v įsiems mano prieteliams, pareiškųsiems 
man, užuojautą spaudoje ir asmeniškai 
žodžiu, dėl mano brolio Mykolo mirties, 

reiškiu nuoširdžiausią padėką.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Kn. V. ZAKARAUSKAS

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Mūsų mylima mamytė
A.tA. JADVYGA TUMAVIČIENĖjo žodynas. Savitos prūsų kalbos me klausime autoritetas. Jo nuo- 

teorijos šalininkai rado joje ne- mone prūsų kalbą reikia laikyti 
.pilną šimtą originalių prūsų žo- kaip ir vidurine tąrp. lietuvių ii- 
Įdžių, kurių nėra nei lietuvių, nei kuršių kalbų.- Jis tvirtino, kad 
kitose kalbose.. . . Net jei sutik- Ii: tuviu, kalba labai artima prū-. 
sime, kad šįnilas. prūsų “origi- sų Ip’baį ir rėmėsi analoginiais..- 
nalių” žodžių ir nėra prūsų kai-' lįlugošp ir Stryjkovsk.io tvirti" 

t bos merdėjimo, pasėka arba pa- nimąisl.. (1). Dlugošo nuomonė .
pakankamai aiški: jis pripažįs
ta prūsus, lietuvius ir žemaičius.- 
(įsamogįtus) girniEiingon^is gen-. 
tjinw? pagal jų paptoraųs-ir kai- : 
i^ą. bet su skirtingais djal^ktais. t 
jis mano, kad visi šie dialektai- 
paeiną iš vienoji, kalbus kamie
no, bet nurodo, kad.-prūsai nuė-.. 
Įp kitais keliais, negu lietuviai: 
‘£Unius et moris ei linguae, cog- 
ųationisąue; Prutiieni et Lithua- 
gi Samogitaeųūe, fuisse dinos- 
iįunter et ųuamovis genies ipse 
Ėu pronuncialione verborum dif- 
.Cerunt, quemadmoduni Poloni, 
Ęohemi, Rutheni. Niliilo minus 
in multis conueniunt, non unuis 

. lamen stirpis el linguae fuisse 
^estimantur; sėd Pruthenis alia 
fortur fuisse ųuam Lituanis at 
Šaiiiogitis origo”. (H-istoria Po- j 
įonica, t. 1. 1, 1, anno 997, 1615, 
psl. 113-111).

Kai dėl Strv’jko.\skįo, taį jis 
kąį kuriose vietose kartoją Glu" ft

|čių paminklų autorių kūryba, 
• tai ir tada lietuvių ir prūsų kal- 

E I A U I TV 4 - by bendrumas. be tų skolintų
"t? T JU V Oi 1, IX A ' godžių i lieka-i.didesnis;- -segu?' jų
u;' L . ■ L \ ’ -• jskirtųmas. Panašias kalbas ne

galima pavadinti savitomis, bes 
tik kalbos dialektais“' (V; Vilei
šis, 1935, psb492). Su šiuo pas
taruoju -V. Vileišio tvirtinimu 
tačiau negalima sutikti: prūsų 
kalbos dialektų tyrinėjimai (K. 
Būga) ir, prūsų kalbos gramati
kos (J. Endzelins). rodo, kad 
prūsų kalba, bet ne dialektas 
tikrai buvo ir ji bu\o gįniįnin.- 
gą sų viena, iš baltų leto-lietuvių 
kalbu.

Pirmosios, (t\į katę^mo lai
dos, kaip nuroųO; prof. Bohlen 
’(Lųliįeų, 1827, psl. 709—723), 
talpino tik 10 Dievo Įsakymų, 
“Credo,“ ir įyąūlineš, “§ąęrsųjien- 
to”. formas. Gyventojai, kuriems 
teko. šiuo PrŪsŲ katekizmų nau- 
do.tis, skundjėsį. kad jįę silpnai 
sųpęafttą tą “prūsų”: kąlbą. Po 
,16 Ųiiėtų niię antrosios laidos 
dšęjįiųo, pįLsj’<o<lė naują trečioji 
prūsų katekizmo laido (1561) 
;vqkįęcįo .pastoriaus iš Pobeteno, 
jAb.elio Viliaus suredaguoja (P. 
Pa.kąrkŲs, psl.. 28). Vertimą pa- 
dąrė pastorius Vilius, pasikvie
tęs pagalbon vertėją iš vieno 
dvaro baudžiauninkų - žemdir
bių įšsilįko Ą. Viliaus laiškas, 
kur jis nųsiskendžią, kad dva
rininkas verčia jo vertėją-žęm- 
dirbj eiti sunkų lažą ir šis jo 
vertėjas neturi pakankamai lai
ko skirti, katekizmo, yertimui. 
Tačiau ne vien baudžiauninko 
laiko stoka, bet ir blogas vertė
jo prūsų kalbos žinojimas atsi
liepė į to vertimo tekątą. Kadan
gi prūsų kalbos gramatikos ne
buvo, A, Viljus galėjo prisilaiky
ti tik. pr,i.c jam įprastų vokiečių 
kalbos formų, kas, žinomą, dą- 
vė ir vertimui iškreiptą atspal
vį. Vertėjai,.nerasdami atsakan
čių prūsiškų žodžių, turbūt Į 
vertimą kaj.šiojo naujądarus iš 
svetinių šąknų šiaip ar. (ąip, Ą,. 
Viliaus katekizmas negali būtj 
į rody i nu, kad |>rūsų kalba ne
buvo giminingą lietuviu kalį>UL 
- Teodor Lepu t ris, bųvęą pir
mas pastorius vokięčių-lietuvių 
parapijoje Būdviečiuose ■ XVII

DR. C. K. BOBELIS
..Prostatos, inkstų ię šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

DR., Ąv MILIUS
Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
/ St. Petersburg, Fia. 33710

Teh (813) 32įU004

PERKRAUSTYMAJ
L ' MOVING

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŽERĖNAS 
TaJ, WĄ 5-8063

r

mirė 1979 m. gegužės. 25 d.
Nuoširdžįai dėkojame, visiems suteikusiems mums skaus

mo, valandoje-užuojautas. gėles, vainikus ir užprašiusiems Šv. 
Mišias, prisidėjusiems aukomis Lietuvių Fondui, lietuviško
sios 'Skaųtybės. Fondui ir Susivienijimui Lietuvių Amerikoje. 
Yp.aą- gilį padėka priklauso brangią! giminėj ir draugei Bar
borai Gąjliūitjęnei už d.uosnią auką įamžinant Jadvygos Tu- 
mąvičienęs vardą. ALKos muziejuje, ir taip pat už SLA 
365 kuopos auką Lietuvių. Fondui.

L Dėkojame visiems, kurie mūsų mamytę aplankę laido
tuvių namuose," bažnyčioje ir palydėjo į kapines.

Dėkojame kun. Kontautui, kun. Baltrašūnui ir kun. Ab- 
račinsku: už atlaikytas gedulingas Šv. Mišias, palydėjimą į 
kapus ir kitus patarnavimus. Dėkojame operos solistui-Sta
siui Liepai už giedojimą bažnyčioje, taip pat vargonininkui 
Jeronimui Kačinskui. Dėkojame Florence ir Juozui Casper 
už rūpestingą ir jautrų patarnavimą.

Dėkojame organizacijų atstovams ir atsisveikinimą sų ■ 
mamyte pravedusiam Kaziui Šimėnui. Bostono LB apylinkės 
vardu kalbėjo Antanas Matjoška, ■ skautų vardu — skauti
ninke Ireną Veitienė, Sandaros Moterų klubo vardu — Opa 
Lane, BALFo vardu — Antanas Andrulionis ir Moterų Fede
racijos vardu — Irena Manomaitienė. Taipgi ačiū Aleksand
rui Cha.plikui įr» dr. Algirdui Budreckiui už tartą paskutinį 
atsisveikinimo žodį kapinėse.

Maloniai kviečiame draugus ir pažįstamus pasimelsti ųž 
mūsų brangios velionės Mamytės sielą.

Nuliūdusi šeima:
■ IRENA MICKUNAS, GERTRUDA SWIEK 

ir JULIUS TUMAVIČĮŲą

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

4330-34 SO. CAUFORNIA AVENUE
Telefonas 52370.440.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIOS£D KOPLYČIOS,

TĘVAS IR SUSUS.
MARQUETTE FUNERAL HOME

T

SQPHIE BARČUS 
RADIJO iEJMOĖ VALANDOi 

ViM* li WOPA,

Lhtuxiv. kasdien nuo pir- 
nadiemo iJd penktadienio 3:00 
--3:30 vai poRwet šeštadieniais 
ir Rakmadieniaia nuo 8:30 iki 3:30

Vedija AMmi* D»vIm

Talat;, HEmteck, 4-2413 
•7W «•. MAPLEWOOD A Vi.

CHICAGO, ILL 40429

Programos vodėĮa .

nuo pirmadienio iki

‘Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZOŽIONYTt

Visos laidos iš WOPA stotie*, 
■k banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeleL 778-5374
J

i

i

Do You Have A $10,000 Chicken Recipe?
The entry period is open 

for the 1979 National-Chicken 
ęookin.g. ęojiįę^t and a 
$10,000 prize is awaiting thę. 
year’s best chicken recipe.

The national cook-off is 
scheduled July 25 in 
Charleston, South Caroling 
but to be eligible to parti
cipate, entries must be re
ceived prior to the April 1 
deadline. A finalist from 
each state and the District 
of Columbia will be chosen.

Recipes will be judged on 
four equal points: taste, 
appearance, simplicity and 
appeal. A whole chicken 
or any part or parts may be 
used. Recipes should be 
written for approximately 
four servings and total pre
paration time (including bon
ing, marinading, etc.) should 
not exceed three hours.
' According to. the National 

Broilqr Council, sponsor of 
the contest, no oflicial entry 
form" is necessary. You may simple, uqusual way to pro
enter as many recipe? a? you 
Mice bdt each must be on a 
single sheet with name, 
address and. telephone number 
at the top. Mail to: Chicken 
Contest, Box 28158, Central 
SJatioru Wasljin.gton, DC 
20005. ' ’

Even. if_your-favorite recipe 
doesn’t capture the $10,000 
top prize, there will be 
another $10,000 shared by 
lour ’runnets-up at the nation
al, copk-o(f. Each of the. 5^ 
finalists also receives a trophy 
and an expense-paid trip to

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS: AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagps, 
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 

Asociacijos

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

Telef. 476-2345

TeL: Olympic 2-1003
BUTKUS - VASAITIS

1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

PHILLIPS - L.YBANAUSKAS
3307 So. LLTLaNTCA AVĖ. Tęį: YArds 7-3401

sauce, Oventasty peanut butter-tomato

4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayettfe 3-35) 2

Marinated in a
Barbecued Chicken (above) is typical of entries in the National 
Chicken Cooking Contest.
Charleston for the contest.

This recipe for “Oven 
Barbecued Chicken1’ (below) • 
has all the requirements of a 
winner. It combines tradi
tional foods with chicken in a

duče a truly distinctive dish. 
Try it.’ Then start thinking 
about which of your own 
chicken recipes you will enter 
in the contest.

Oven Barbecued Chicken 
broiler-fryer chicken, 
cut in parte,

can (6 oz) tomato paste 
cup water 
cup vinegar 
small onion, minced 
tablespoons Worcester

shire sauce 
tablespoons peanut 
butter

1

1 
1/2 
1/2

2

3

1 teaspoon dry mustard
1 teaspoon salt

dash cayenne pepper
2 hard-boiled eggs, sliced
Mix together tomato paste, 

water, vinegar and onion. Stir 
in Worcestershire sauce, 
peanut butter, mustard, salt 
and cayenne pepper. Roll 
chicken parts in sauce, coating 
well; then place chicken in 
2-quart casserole dish. Pour 
remaining sauce over chicken, 
cover and marinate in refrig
erator for at least one hour. 
Bake at 32o°F. for about 
hours or until chicken is 
tender and can easily be 
pierced with a fork. Prior to 
serving, arrange egg slices 
oyer chicken.

Makes approximately 4 
servings.

GEORGĘ F. RŲDMINAS
3319 So. LITUANIKA AVĖ. T,U YArds 7-1138.1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LAQWVKZ),

2424 WE^F69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE • ’ * ’ Virginia 7-6672 
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

&
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VACYS PRESAS

Ponų Karsičių “Gintaro” vąsarvietė, Union Pier, Mich., kuč 
šaubai š.m. liepos 7-8 dienomis atšventė Jūros dieną.

išvengiamos, bet traukti aliejų 
iš Kolorado valstijoje esančių 
riebalais permirkusių uolų bei 
destiliuoti jį iš akmens anglių, 
durpių ir kitų angliavandenili
nių žaliavų perbrangu. Todėl,

Priešingai visuomenę klaidi
nantiems pareiškimams, pasau
lyje ir taipogi JA Valsti liėse yra 
neišsemiamų, neišsibaigiančių 
energijos šaltinių. Kai kalbama 
apie energijos trūkumą visuo
met turima omenyje žemės aly- esą, šitokia destiiiacijos pranio
vę, visiškai užmirštant kitas nė turi būti subsidijuojama mo- • 
žaliavas, iš kurių galima išgau- kesčių pinigais iš valstybės iždo. 
Ii energiją ir net geresniomis Bet ar U:i teisvbė? Ar jau taip 
sąlygomis išpiešti energijos kri- tikrai ir yra, kajp tvirtina didie*- 
zę, turint prieš akis oro taršos ji žemės aliejaus bei kapitalo 
ir higienos reikalavimus. i magnatai, kad jiems perbrangųl

Pasirodo, kad beveik visi ži- ieškoti ir surasti naujų, visai* 
nomi žemėje esantieji elemen- kitokių ir pigių energijos šalti-’ 
tai bei žaliavos, žemės traukos niu? Ar iš tiesų-^Amerika pri-J ., .. ,. ..... _ , . “ , -'ii- - x >• ” ba vėl, antras pavvzdvs: Ango- pats ims spręsti energijos užda-jega, sanies spinduliai, musų klauso nuo užsienio žemės alie-t, . ....’ ‘ , ,r . . i v, .x .. .... ,. , . . . , . „ . v . - , * los f revoliucijos metu kraštas vinį,žemeles vidaus šilima gali leng- jaus bei dujų? Ąr uz tai mes tu-. , ; . , . . ‘ ,, i ?• • u-l- u ' jv • i • buvo paverstas i betvarkę ir (Bus daugiau)viau ar sunkiau teikti mums rime būti baudžiami benzino , ... . , , . , 1 =/. .. ... ... , , . , chaosą. Pramone, kokia ten be-. --------------------reikiama energija, reikia tik stotvse prie kranų ir nuosavose , ,. ■ . , ,» ... * . „ ... , . . • .* - , . . j . . buvo, dingo visiškai arba buvomokėti panaudoti, lodei baime virtuvėse, vartojant dujas ir i-rim * . .

ir tvirtinimas, jogei išsekus že- (elektrą 2 .
mės aliejui, pritruksime energi-f Į taip iškeltus klausimus gali 
jos — neišlaiko kritikos. Teisin- būti daug atsakymų, bet nei vie- 
ga kryptimi nukreipiant kapita- nas jų nepatenkins energijos 
lą, darbą ir inžinierių, chemikų, klausimo kritikus, energijos var- 
fizikų ir, bendrai, tokių trustų totojus ir juo labiau energijos 
apetitus, visam žmonijos am- žaliavų ryklius, monopolistus, 
žiui galima būtų išspręsti cner- tarptautines žemės aliejaus ir 
gijos klausimą, surasti niekad dujų bendroves, kurių smegenis 
nesibaigiančios ir pigios energi- plaunanti propaganda yra už 
jos.

Energijos krizę iššaukė 
bų-izraelitų nepabaigiami 
čai, peštynės, karai. Nors 
nas Amerikos žurnalistas tvirti- (kraštų administracijos biuro- 
na, kad energijos krizė išsivys- kratais, valstybių valdovais, 
tė bereikalingai sparčiai didė
jant automobilių skaičiui. Tai1 pitalo trustai 
tiesa, bet tik laikina. Arabų-iz- tautinės žemės aliejaus bendro- 
raelitų ginčų sukelta 1973. m. vės ir kiti pasaulyje besimaišą 
žemės aliejumi surištas gėrybes makleriai turi pakankamai ga- 
prie to pridėjus dabartinių Mas-; lios ir įtakos kraštų valdymo 
kvoje sėdinčių raudonųjų carų aparatuose, kad jie įstengia nu- 
maniją sukomunistinti visą kreipti valstybės vežimą sau pa-

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimus 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

•loįąs p. Aįfcąisas yra įš Januškų 
. g’minės; tilę kūmai jį nuvežė 
krikštyti ne j l'etuvišką parapi
ją. o ten buvo užrašyta netiksli 
pavardė, su kuria apsiprato įr 
legaliai nepakeitė, nors viskas 
yra paruošta. Seime dalyvavo^ 
’r io brolis Petras Januška iš 
Michigan valstijos. Ponia Mela- 
n;e yra; medicinos slaugė. Esame 
jiems dėkingi už Naujienų ir jų 
platinimo vajaus palaikymą.

— Charles Kulas, Fairview, 
į New Jersey, tapo Naujienų pre

numeratorium, užsisakydamas 
jas V’'enėriems metams. Jis yra 
aktyvus SLA narys ir dalyvavo 
SLA seime, įvykusiame Kleve?

' landė. Betgi plati jo gyvenvietė 
ii pažįsta ir gerbia kaip gerą 
siuvėją. Malonu buvo seimo da
lyviams su juo susipažinti. Pa- 

j žintis išsivystė į draugiškus po
kalbius su Naujienų pareigū
nais, SLA seimo dalyviais. 
C. Kulas, palaikydamas Naujie-

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

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

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

Du butai? mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

^vare) prekių, krautuve. Nebrangus.
• ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St- Tek 436-7878
 į so patalpa. Daug priedu, Marquette

DAR SENA KAINA
| Parduodamas žema kaina 4 kamba
rių mūro namas ant 37 pėdu sklypo. 
Nauji Jangai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką. -

I.ABA1 ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingu priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,C00 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 liuksus ofi"

Parke, aukšta kokybė, $60,000.
MODERNUS z aukštų mūro namas, 

apie $18,000 pajamų; Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

paversta griuvenomis bei suval-ĮSVARSTYMAI 
stybinta —' perduota “liaudies

> valdymui”. Betgi, keistu šuta- 
I pinui didžiulė''žemės aliejaus . ,, ■. - v
• bendrovė visa Ąngplpje revoliu- t0 tąrnai savi’ kurie >ms ^kė dienraštį vieneriems 

cinės suirutės metą dirbo pilnu !‘iesia savo ranka- Mes žinome, Į tams. Dėkojant, malonu gerą 
i / . - t [kad buvo tokių, kurie skelbė,[žinią skelbti visiems skaityto-

netrukdoma, more. ten|ka<į ir.Rom^s.Kalanta buvo pa-j jams, 
krikusio proto ir kurie mūsų 

:partizanus vadino okupanto nie
kinančiais išsireiškimais. Tokie 
savo nagus prikiša ir prie LB- 
-nės oficiozo. ' 

Išeivija budėki
(Pabaiga)

► • i ■ vr j -v ., ■ ■ 7
^pajėgumu ir iki .šiol dirba niė-
Į kieno i 
•viešpatauja komunistinė valdy- 
-mo sistema, Maskvos ponų pri-

1 įžiūrima.
i. Tokių ir panašių pavyzdžių 
galima pakankamai rasti ir dau
giau pasaulyje, kaip Sovietinėje

tgožusi visą pasaulį,- kad tik ne 
ara- būtų pakeistas jų monopolinis 
gin- “status quo”, kad tik nebūtų iš- 
vie-’ keltas Į viešumą jų ryšys su i ouvięuneje
irti- kraštu administraciios biuro-uslJOs verSU imperijoje, kur

Sunku ir įsivaizduoti, kad ka
vakarietiškas kapitalas ir tech
nikai padėjo atstatyti karo su-

, didžiosios tarp- anglių kasyklas, plie-
no liejyklas, ginklų kalimo pra
monę, kurios pagamintais gink
lais buvo žudomi amerikiečiai 
Korėjos ir vėliau Vietnamo ka-

(Atkelta iš 4 psl.)
lietuvis, d tas -kuriam ir okupan- nas ir Jų platinimo vajų, užsi-;

; me-

*

— Alphonse -Marchuska ir jo
re. Tai tik parodo, kad spren- miela žmona Melanie iš Johnson j 

kCity, N.Y., dalyvavo SLA sef. džiant energijos reikalus, ieš-

— Adomas Kabašinskas, Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas - sa
vanoris, 1975 m. gausiai parėmė 
lietuvišką spaudą stambesnėmis 
aukomis. Naujienoms atsiuntė 
$400 auką. Jis buvo paskelbtas 
Garbės skaitytoju su teise gauti

j dienraštį nemokamai neribotą 
t laiką. Vienok spaudos rėmėjas 
•niekuomet šia privilegija nepa- 
sinadojo. Penktadienį gautas jo 
laiškas su metine prenumerata 
ir $10 auka. Dėkui.

— Joana K. Oksas jau kele- 
• tas metų dėsto bibliotekos kursą 

l’ : Chicago State universitete. Šio-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

[vairi apdrauda —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tek 737-7200 arba 737-8534

vijKj iuWpu vawtvuw cam pa-• ■. - , , ; u.mcago ocate universitete. mu-
žmoniją ir sudarė krizę, ir su-, lankia kryptimi, kad įstengia k- ? • en^J°s ūdų, pi r- me^ atstovaudami Binghamtono J -s <iienomis jį pakelta profe- 
darė priežastį mulkinti Ameri- sukelti pasaulyje “gaisrą” ir vėl }<na re? ia gau 1 zei”e^ ieja-uf. ku0PU- Jie?susipažino su Nau.-įsore. Naujai pakeltus mokomo- 
kos visuomenę, mokesčių mo- ji užgesinti sau patogiu laiku, lr ap monopoistų sutiki- j ienų administratore ir SLA iž* u0 personalo narius priėmė ofi- 
kėtojus, kad dabar Amerikos savo interesų naudai. Pavyz-Į^ lr P^virtinimas. Taigi, tie do globėja..Kristina Austin, q ] cialioms vajšėms universiteto 
energija priklauso užsienio ma-' džiui, Vietnamo kare žemės alie-i e ,pav/z ZIai,tegv T ieka Pa'f sužinoję apie jų platinimo vajų, [ -j f i Beniamin A lek-
kėtojus, kad dabar Amerikos savo interesų naudai. Pavyz- 
energija priklauso užsienio ma- Į džiui, Vietnamo karę žemės alie- j 
lonei, kad iš užsienio perkant’ ’ --------------------- 1-‘‘- 1—xxvuv. 1 jaus magnatai-sugebėjo sulaiky-• -užsisakė _ dienraštį
žemės aliejų, dujas ir kitas su*ti ilgesnį laiką, lemiamą Haip- - S var 0 °3as SU. s, iki jis metams. Naujais mūsų skaity

vieneriems

BRICK 2 FLAT CHICAGO RIDGE 
beautiful building on a quiet cul-de- 
ac. 2 spacious 3 bedroom and 11/2 
jath apartment with full partially 
finished basement Side drive and 
plenty of off street parking. Asking 
,>106,500. For more information call

MARY KUTKA, HARTHSIDE 
REALTY - 460-1660.

žemės aliejumi surištas gerybes hongo uosto bombardavimą, [ ~ 
reikia mokėti aukštas kainas, per kurį buvo aprūpinama ir 
kad didesnės kainos benzino sto- palaikoma visa šiaurės ^Vietna- 
tyse ir mūsų pačių virtuvėse ne-Į mo karo mašinerijos galia. Ar-

F r ?-

I

1

MARIJA N0REIKIEN4
1 2608 West 69th St, Chicago,,BL 60629 •, TeL WA 5-2787

IKtIBi

universiteto į 
prezidentas dr. Benjamin Alek-i 
sander. Prof. Joana Oksas yra Į 
aktyvi lietuviškoje veikloje. Ji | 
priklauso Chicagos Lietuvių* ... ,

■Moterų klubui,'Lietuvių Preky-| Paduodamas gražus 2 butų 
bos Rūmams, yra Mutual Fed:l,iamas M^quefte Parke. Skain- 

1 binti Irenai Zilinskaitei-Sulli- 
yan. DOMEIKA REALTORS, 

Tel. 430-1900.

ELECTROS ĮRENGINIAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ava. 
Tel. 927-3559

Savehot, 
have not r*

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

j Cosmos Parcels Express Corp. < 
S MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ' 
1 2501 W. 69ih St, Chicago, BL60629. — TeUWA 5-2737

You cannot spend tomorrow L 
what you have not saved today. V 

So the wise save for tomorrow- 
by joining the Payroll Savings 

'i Plan today. . .
Because mighty U. S. Savings 

k Bonds from little paycheck 
allotments grow.

And a Bond every payday > 
could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

į So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the 

ų Payroll Savings Plan.
For, remember, a rolling Bond 

gathers no moss. But it does 
gather interest.

Which is why a Bond in time^ 
saves.

TRAILER MECHANICS
Minimum 2 years- experience. Large growing company.
Union shop. Mobile and shop positions available. 3 Shifts.

INTERMODAL, INC.
254-6105 • Contact Tom or Paul

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
aparaudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gaM 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia į Taupomąja apdrauda — £n<kvmat 
fosurapce. kyri ypač naudinga jaunimui, sTekinnflam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už ' 
$1,000 apdrįrados sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
< savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie JumĖ 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

teiptis U tiešal j ŠIA
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ’

Now Yoric, N. Y. 10001 
307 W. 30th $♦., J

Tai. (211) 561-2110 -į •

Taupymo B-vės direktorė, buvo 
;§v. Kryžiaus ligoninės Moterų 
vieneto pirmininke.

j — Chžčagos Pašto viršininkas 
. Frank C. Goldie praneša, kad 
nuo liepos 15 d. nebus priimami 
laiškai mažuose vokuose, o per- 
dideli vokai turės būti apmoka
mi 7 centų pridedamu mokes
čiu. Vokai, mažesni kaip 3.5 co
lio aukščio ir 5 colių ilgio, bus 
grąžinti siuntėjams, gi didesm 
kaip 6 ir viena aštuntoji colio 
aukščio ir 11.5 colio ilgio turės 
būti apmokami 7 centais dau
giau. Tie 7 centai yra specialus 
mokestis. Taip pat nebus pri
iminėjami plonučiai atvirukai. 
Dideli ir per maži vokai gadina 
automatines skirstymo mašinas 
Gyventojai prašomi kooperuoti.

— Aušra M. Kubiliūtė gavo 
pedagogikos mokslo daktarės 
laipsnį Bostono universitete 
Magistrės laipsnį ji gavo Kali
fornijos universitete. Dr. A. M. 
Kubiliūtė yra New Hampshire 
kolegijos profesorė. Ji yra bai
gusi Bostono lituanistinę mo
kyklą, dalyvauja Skaučių orga
nizacijoje ir lietuviškoje veik
loje.

— Čikagoje Lituanikos sporto 
klubas suorganizavo moterų 
futbolo rinktinę. Jos treneriu 
pakviestas Henrikas Jenigas.

— Brooklyno ir New^Yorko 

lietuviai minės žuvusius trans
atlantinius didvyrius Steponą 
Darių ir Stasį Girėną liepos 
14 d. 3 vai. popiet prie.jiems 
pastatyto paminklo Brooklyne. 
Minėjimą ruošia Dariaus-Girė
no paminklo komitetas ir Lietu
vių Darbininkų 7-oji kuopa.

Atidžiai seks krintančią 
laboratoriją

WASHINGTON, D.C. — Jav 
( buvo pranešta, kad krintant: 
į laboratorija gali nukristi trečia 
į dienio popietę, bet šeštadien 
; paskelbtas naujas apskaičiavi- j

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

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

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

■VARTAI Į DANGŲ
Kaip galite patirti patį di

džiausią savo gyvenimo stebuk
lą? Kviečiame pasiklausyti “Ge
rosios Naujienos Lietuviams” 
antradienį, liepos 10 d., 9:15 vai. 
vak., radijo banga 1490 AM per 
.“Lietuvos Aidus”.

Parašykite pare ikalaudami 
knygelės “Pragaro koridoriais ’, 
prisiusime dovanai. Norintiems 
įsigyti magnetines juosteles 
(cassette) su radijo programo
mis (prašau nurodyti programos 
pavadinimą ir datą), kaina $2, 
persiuntimui 75 centai.

Mūsų adresas: į

Lithuanian Ministries, 
P,O. Box 321, 

‘ Oak Lawn, IL 60454

-nas sako, kad ji gali nukristi, 
ketvirtadienio rytą.

Krintanti laboratorija, pasie* 
kusi tirštesnį oro sluoksnį, šulė- ( 
tins savo skriejimą, bet tuo pa- 1 
čiu tnetu ji užsidegs. Toliau pa- 
ikriejusi ji, patekusi į dar tirš-1 
esnį oro sluoksnį, subyrės. Vie-: 
ms dalys kris ta pačia kryptimi, Į 
i kitos pasirinks kitą kryptį. 
3us apie 500 įvairaus dydžio 
lalių. Vienos užsiliepsnos, užsi
degs, pavirs metalo lašais ir nu
kris. Kitos kris degančios. Tre- 
:ios įkais, bet neužsiliepsnos.

Žmonės galės sekti krintan- 
:ias dalis ir nurodyti specialis- r 
:ams, kur jos nukrito. 'i

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

Kreiptis: . . . "i :■
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpubliė 7-1941

Siuntiniai 1 Lietuvą

F. NEDZINSKAS, 40*9 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tol. Y A 7-5*0

INCOMB TAX SiRVICI 
4Ž59 (. Meplrwied- TeL 154-745; 
rate pat daromi vartfauL glMiirii 
l&rlethMi. pildami pilietybė* pr> 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/z W. 95th St ’ 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654 1IHtUlAMCf

State Farm Fire and Casualty Company

S
ADVOKATAS

CHARLES P. KAL & Associate* 
2649 West 63rd Street.

Te|. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. Į 
Vakarais tel. RE 7-5047. | 
Raštinė veikia jau daugiau kaip.l 

40 metu, patarnaudama klientams, ų

r
MOVING

Apdrausta* parkrauctyma* 
Ii įvairiu atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1M2 *rb* 376-5996

į i „ NAUJUMO*, CHICAGO t, ILL Monday, July 9, 1979




