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IZRAELIS GALI OKUPUOTI VISA LIBANADISIDENTŲ TEISMAI RUSIJOJE ARDO MASKVOS - VAŠINGTONO SANTYKIUS
MASKVA.— Disidentų žymi figūra greičiausiai liepos 10 

turės susidurti akis į akį-su Kremliaus teisėjais. Kaip spėja disi
dento Aleksandro Ginsburgo žmona, minėtą liepos mėnesio die
ną prasidės Ginsburgo teismas.

.Tyčia ar netyčia,bet disiden
to Ginzburgo teismas prasidės 
tuomet, kai JA Valstybių vals
tybės sekr. G. R. Vance' ir So
vietų imperijos ‘ užsienių reika
lų komisaras A. A. Gromyka 
susitinka Genevoje, Šveicarijoj 
j e, pabandyti išjudinti sustin
gusias ginklų apribojimo- de
rybas. : ’ ‘ i - -

Bet, sakykime atsitinkitnai, 
prasidėjęs disidentų teismas So 
vietų Sąjungoje atsilieps’ ) de
rybas. Genfevo j e ir jokiu būdu 
neprisidės prie Maskvos — Va
šingtono santykių pagerinimo, 
kurie po truputį vis tvirčiau įsi 
tempia.

Prez. Carterlo pajudintas 
žmogaus teisių klausimas Įpy
kino.Kremliaus ponus,, ir jie 
dar daugiau susiraukė, kai J-

gautu pinigų už parduotas A. 
Solženycino- knygos.

Gegužės mėn. buvo nuteistas 
Kremliaus teismo fizikas Juri 
Orlovas, disidentų grupės orga 
nizatorius prižiūrėti Helsinkio 
aktų vykdymą. Jis gavo 7 me
tus-atidirbti Gulago kacete sun 
kius darbus ir po to —- išgyven
ti dar 5 metus Sibiro tremtyje. 
Numatoma,kad Ginzbergas bus- 
aršiau nubaustas.

Ginzburgo, Orlovo, ščarans- 
kio ir kitų disidentų teismai su
silaukė Vakarų laisvajame pa
saulyje stipraus pasmerkimo. 
Kremliaus rėžimo vykdytojai di 
sidentų gniauždinimą pradėjo 
praeitais metais visiškai po ko-j 
jomis paminant Brežnevo pasi-] 
rašytus Helsinkio aktus.

Amerikos pasiuntinybė sten
gsis pasiųsti į teismą savo ats
tovą, bet režimo sargai tikriau
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Diktatorius Brežne-vas prisipažino LIBANO SOSTINĖJE TEBEINA KRUVINOS KOVOS

ėmus 1977 m. vasario 3 d. di
sidentą Ginzburgą, f
' Tikriausiai ir šį 'kartą, disi

dento' Ginzburgo teismui prasi- 
dėjtis, teismo; -atgarsiai atsit-' 
rengs į 'Valstybes departamento 
pareigūųų/ausis, o Baltieji Rū
mai "negalės tai praleisti negir
domis tuo metu, kai valst. sekr. 
Vance stengiasi Gtenevoje pa
veikti užsienių reikalų minist
rą Gromyka, kad jis. bent šiek 
tiek ^nusileistų ir padėtų tuo bū
du, kaip nors užbaigti ginklų 
apribojimo derybas, :pasira- 
šant SALT II sutartį. ?

Kaip į tuos visus reikalus re
aguos Gromyka, tai dar pama
tysime; viena tik aišku, kad 
“gera” SALT H sutartis veiks 
detentę, kaip geras mašinai te-

džia užsmio spaudos atstovų, 
nei kitų pašalinių asmenų. Gir
dėtis, kad į Ginzburgo teismą 
važiuoja iš JAV geriausias ad
vokatas, Kremliaus “Įstatymų” 
žinomas. -

“NIET”
Maskva. —. Kremliaus ponai 

atšaukė sutartį operetei filmuo 
ti. Buvo susitarta anglų-sovie- 
tų filmų gamintojų bendromis 
jėgomis Sovietų imperijoje su
sukti filmą, pavadintą “Carna- 
val’V “Camavale” turėjo vai
dinti rusai-anglai ir amerlkie-j
čiai dainininkai.

Izraelio^sprausmiiiiams lėktftyąnjs praskridus pro kovojan- 
Sus’Beiruto -priemiesčius, šiėfc tiek aprimo Tows. Visi bijo. Iz
raelio bomba nėšių ir kariuomenės. Jeigu Izraelio kariuomenė 
šiandien nutartų žygiuoti į Libaną. Sirijos kariai izraelitų nesu
laikytų. Izraelis yra ginkluotas pačiais moderniškiatįsiais gin
klais ir turi gerai koordinuotus šarvuočius. Sirijos, kariai nepa
jėgtų Izraelio sustabdyti. Libano krikščionys išskėstom rankom 
pasveikintų izraelitus. Prezidentas Carieris nenori siųsti marinų 
į Libaną, kaip .savo laiku tai Padarė prez. Eisenhoweris.SALAMONŲ SALOS GAVONEPRIKLAUSOMYBE ’ > t

Disidentas Ginsburgas, arti
mas Nobelio premijos laurea
to Alęksantro Solženycmo drau
gas ir vienmintis, yra pagrindi
nis asmuo nedidelės disidentų 
grupės Maskvoje, kurie bandė 
graudenti Maskvos ponus, kad 
jie laikytųsi paties jų vado Bre 
žnevo pasirašytame 1975 m, 
Helsinkio akte žmogaus teises 
ir laisvę apibūdinančių parag“' 
rafų, rišant juos su Europos 
saugumu ir bendradarbiavimu. 
Disidentas Ginšburgas . taipgi; 
šelpė kalinius ir jų šeimas iš

ke

Paryžiuje apvogė 
ministeriją

Paris. — Paryžiuj įsiveržė
Ii automatais ginkluoti vyrai į
Prancūzijos darbo ministeriją 
ir iš nedegamos spintos išsine
šė 104,000 dolerių.

Plėšikai pinigus iš nedegamos 
spintos pasiėmė be jokio triukšj

- - • • v —- • _

HONIARA (AP). — Kai Sovietu imperijos Kremliuje sėdį 
ponai vis daugiau stengiasi paglemžti laisvų valstybių, tai Vaka
rai elgiasi atvirkšiai: jie daugeliui tautų suteikia nepriklauso
mybę, leidža valdytis savistoviai, valdant demokratišku, slaptu 
balsavimu išrinktiems atstovams.

KALENDORĖLIS
Liepos 8: Priscilė, Eugeni

jus, Aguona, Danga, Tauragis,

Liepos 9: Veronika, Audak- 
tas, Vida, Bijotė, Gerkantas, 
Sirtautas.

Saulė teka — 5:23, leidžiasi

mo, nepaleidę nei vieno šūvio.

AMERIKOS VISUOMENĖ 
SUJUDO

DETROITAS, Mich. — Kali
fornijos balsavimo keliu priim
tas konstitucinis priedas 13, ku 
ris sumažina nekilnojamo tur-1 
to mokescius.sujudino visą Ame 
riką. Daugelyje vaistau jau 
renkama piliečių parašai, kad 
šį rudenį balsavimo keliu būtų 
užšaldyta imami mokesčiai.

Michigano valstijoj jau yra 
po prašymu tūkstančių pasira
šiusių. Taipgi Illinojaus valsti
joje tuo tikslu žmonės- gausiai 
pasirašinėja.

-Debesuotas, lią griiu^

Dolerio vertė
šiomis dienomis doleris 

sustiprėjo; pasaulio valiutų rin
koje, bet pinigų spekuliantai sa
ko, jog tai yra lik laikinas reiš
kinys, kadangi pačios dolerio 
vertės kritimo "priežastys tebė-

kiek

štai, šiomis dienomis Anglijos nepriklausomų Salamonų 
karalienės Elizabetos II vardu, 
Gloucesterio kunigaikštis pas
kaitė viešai iškilmingą Salamo
nų salos Noniara mieste susirin 
kusiems žmonėms ir administ
racijos atstovams aktą, kuriuo 
suteikiama Salamonų salos žmo 
nėms teisė gyventi nepriklau
somai ir valdytis savistoviai 
Aktas buvo surašytas ir pers
kaitytas sena anglų kalbos tar

ime.
Salamonų salas Britanija vai 

dė lygiai 85 metus. Išsibars
čiusių 900 mylių ilgyje Salamo 
nų salų grupėje yra ir istoriš
ka Guadalcanalo sala, kurioje; 
Antrojo pasaulinio karo metu 
vyko smarkūs Amerikos ir Ja
ponijos karių mūšiai. Bet nepri 
klausomybės akto skaitymo me 
tu švietė skaisti saulė, j tartum 
džiaugdamasi kartu 
žmonėmis laisvu ir 
somų gyvenimu.

Technikos mokslų 
to laukuose, kunigaikščiui pas
kaičius aktą, buvo nuo stibo nu 
leista 85 metus plėvėsavusi Di
džiosios Britanios vėliava, o 
jos vieton buvo iškelta mėly
nos, žalios ir geltonos spalvos 
juostas,, turinti nepriklausomų 
Sahamonų vėliava. Tuomet

MASKVA, Rusija.— Pagaliau 
Sovietų imperijos diktatorius 
Brežnevas komunistų partijos 
suvažiavime Maskvoje prisipa
žino, kad soviet i jos žemės ūkis 
nevali išmaitinti Sovietų impe
rijos žmonių, — praneša žinių 
agentūra UiFI.

Tai. ką diktatorius Brežne
vas pasakė, jau senai žino kiek
viena Ukraine s kolchozininkė 
ir visas pasaulis. Visi žino, kad 
Sovietų imperiją išmaitina so- 
vbtijps kolchozini nkai savo 
mažuose sklypeliuose užaugin
tomis daržovėmis, vaisiais, klau 
šiniais ir kt.

Komunistų partijos suvažia
vimo dalyviai nerado kito ko 
kaip priimti Brežnevo pasiūly
tą rezoliuciją, kurioje reikalau
jama, kad tuojau kolchozai bei 
sovehozai visomis priemonėmis 
panaikintų kolchozuose netvar
ką ir kad* padidintų žemės der
lius ir išaugintų daugiau gyvu
lių, žodžių, kad kolchozų der
liai viršintų nustatytas ršau* 
ginimo normas’ numatytas pe- 
tiletkos programoje.

salų 
'pirmasis m misteris pirmininkas 
35 metų amžiaus turis Petras 
Keniloria atliko ištikimybės 
priesaiką. Pirmąjį nepriklauso
mų salų mmisterį pirmininką; 
prisaikdino Anglijos teisėjas.

su salos 
nepriklau-

universite-

STALINGRADO
GYDYTOJUI 70 METŲ

BERLYNAS, Vokietija. — 
Gydytojas Ottmar Koehler va
kar sulaukė 70 metų amžiaus. 
Rusijoje ir Vokietijoje jis buvo 
žinomas Stalingrado gydytojo 
vardu. Jis buvo šeštos vokiečių 
armijos gydytojas ir pateko ne
laisvėn kartu su kitais taikstan
čiais vokiečių.

Sovietų nelaisvėn sveikų vo- 
viečių veik nepateko. Pateku
sieji jau buvo išvargę, sužeisti, 
sužaloti, išsekę r išvargę, sušalę 
ir išbadėję. Dr. Koeler buvo 
chirurgas. Jam teko daryti ope
racijas pačiose sunkiausiose są
lygose: šaltyje, purve ir be Vai
stų ir be instrumentų. Jis ne 
kreipė į sunkias sąlygas dėme
sio ir operavo ligotus ir suža
lotus karius. Jis dirbo dieną ir 
naktį pastogėje ir šaltame lau
ke. Jis pradėtas vadinti Stalino 
grado gydytojo vardu.

r jLirius jis gydėe ir nelaisvi

di-

DIKTATORIUS CASTRO 
EKSPORTUOJA TERO

RISTUS

. QUANTICO, Va. — FBI
rektorius W. H. Webster liepos 
6 d. pareiškė, kad Kuba siunčia 
agentus ir remia pogrindžio te
roristus svetimuose kraštuose, 
neaplenkiant nei JA Valstybių. 
Esą, teroristų veikla JA Valsty 
bėse didėjanti, plečiasi.

Pasak direktoriaus, dauguma 
lapelių, agituojančių už Puerto 
Rico nepriklausomybę, yra at
spausdinti Kuboje. Taipgi yra 
žinių, kad Kuba visokiais bū
dais remianti palestiniečių tero 
ristų grupes JA Valstybėse. FBI 
direktorius tai pasakęs FBI aka 
demijos išleistuvių iškilmėse, 
prieš įteikiant absolventams dip 
lomus.

Toliau FBI direktorius spau
dos atstovams pareiškė, kad ži
nios, gautos iš pačios Kubos 
per slaptus agentus. Jis dar pri
minė, kad su terorstais dabar 
reikalą turi tik FBI žmonės, 
bet reikalui esant gali būti pa
naudoti tam tikslui paruošti ka 
riuomenės daliniai.

1973 metais JA Valstybėse 
buvo teroristų išsprogdintos 24 
bombos, bet 1975 m — 129
šiais metais teroristai jau iš
sprogdino 111 bombų. Iš to 
sprendžiama, kad pogrindžio te 
roristų veiksmai Amerikoje 
plečiasi.

ir

je. Karui pasibaigus, rusai lie
pė jam daryti tokią operaciją, 
kuriai jis neturėjo įrankių. Jis 
atsisakė. Už atsisakymą sovie
tų valdžia paskyrė jam 10 m. 
prievartos darbų. Belaisviai va
žiavo namo, o jis buvo išvežtas, 
į rusų lagerius, kur jam teko 
gydyti rusus. Atlikus dešimt 
metų paskirtą bausmę,, Stalin-

- grado gydytojas paleistas.

ŠIANDIEN TIKTAI IZRAELIO KARIAI GALĖTŲ 
UŽIMTI VISĄ LIBANĄ, ATSTATYTI TVARKĄ

BEIRUTAS, l.ibana-. — Sprausminiai Izraelio lėktuvai, pra- 
skridę prn Beiruto priemiesčius, kuriuos? eina kruvinos kovos 
tarp krikščionių ir Sirijos artilerijos.

EUROPOS BENDROS RINKOS 
NARIAI RUOŠIASI V1RŪNIŲ 

KONFERENCIJAI

BREMENAS, Europos 
bendrosios rinkos valstybių cen
tras yra Briuselyje, bet šį kar- 
ą jos atstovų suvažiavimas į- 

vyksU Bremene. Suvažiavime 
dalyvauja visų valstybių mini
sterial pirmiininkai Ir finansų 
bei ekonomijos žinovai. Pran
cūzijos delegacijai vadovauja 
pats prezidentas Valery Giscard 
d’E-taing, o Vakarų Vokietijos 

kancleris Helmut Schmidt.

Bendrosios rinkos konferen
cijoje, kuri yra tik pasiruošimas 
viso laisvo pasaulio viršūnių e- 
konominei konferencijai įvyk

stančiai taipgi liepos niėuęsyję 
JL, Vokietijoj, svarstoma įvestį 
Makaru, tu ropoję bendrajai rin
kai priklausančių valstybių tar
pę bendrą valiutą, pavadintą 
“Europa”, ir kuri pakeistų da
bar smunkanti dolerį. Taipgi 
svarstoma ir kiti klausimai, 
svarbūs Europos ir viso pasau
lio ekonomijai. Juos visus ben
drosios rinkos atstovai pateiks 
viršūnių konferencijoje JA Val
stybių ir Japonijos atstovams. 
Manoma, kad bus pareikalautai 
iš Amerikos, kad ji sumažintų 
žemės alyvos ,Įvežimą, susti
printų doleri, o Japonijai bus 
pateiktas reikalavimas suma
žinti masini prekių įvežimą Eu
ropon.

Į viršūnių konferenciją važi
uosiąs JAV prezidentas Carte- 
ris. Jis vadovausiąs Amerikos 
žinovų delegacijai. JA Valstybių 
spauda ir žinių agentūros vir
šūnių konferencijos atžvilgiu 
yra pesimistiškai nusiteikę, ka
dangi prez.Cart eris važiuoja tuš 
čiomis rankomis, neturėramas 
nieko tvirto kuo galėtu pasirem
ti: žemės alyvos Įvežimas mil
žiniškas, inflacija bujoja, dole
ris smunka.

Dešimties metų laikotarpyje 
doleris neteko vertės daugiau 
kaip per pusę ir. be to. jis pas
kutiniu laiku yra labai nepas
tovus. O juk doleris iki šiol yra 
viso laisvojo pasaulio valiutų 
pagrindas. Visa tarpatautinė 
prekyba remiasi beveik tik do
leriu. Todėl ir iškilo mintis su
kurti bendrą. Europos bendro
sios rinkos pinigą, kuris būtų 
tvirtas kaip auksas ar kitos 
tvirtos vertybės. Sakoma, kad 
pastovi valiuta paskatins biznie
rius plėsti prekybą, steigti dau
giau įmonių suteikti daugiau 
darbo žmonėms.

Betgi JAV prezidentas Carte- 
ris tokioms bendrosios rinkos 
užmačioms, pasak žinių agentū
rų, yra Labai, priešingas ir jis 
tikriausiai nė tik kad nepritars, 
bet stengsis tokius norus visiš
kai palaidoti.

Praskridus Izaelio lėktuvams, 
išbyfrėjo daugelis Beiruto lan
gų ir sukrėtė pačius stipriau
sius mūrus.

Izraelio sprausminiai lėktu
vai skrido per žemai, todėl ir 
girdėjosi smarku> ūžesys. Gali
mas daiktas, kad lakūnai tyčia 
praskrido žemiau, kad sudary
tų didelės jėgos įspūdi.

Pradžioje buvo kilusi mintis, 
kad Amerikos vyriausybė turi 
pasiųsti marinus ir Įvesti tvar
dą visame kražte. kaip savo 
laiku tai padarė prezidentas Ei
senhoweris. bet prezidentas 
Carteris griežčiausiai atsisakė 
siųsti Amerikos marinus Į Li
baną.

Ten dabar yra Sirijos kariuo 
ųąęnė, kuri puola beginklius 
^krikščionis. Reikalą pasunkino 
Libano prezidentę Sarko’ atsi
statydinimas.

Dabartiniu metu Izraelio ka
riuomenė lengviausiai galėtų 
okupuoti visą Libaną ir atsta
tyti tvarką. Izraelis yra pasi
ruošęs tokiai operacijai. Jie 
turi reikalingus bombonešius, 

^žvalgybos lėktuvus ir greitus 
transporto lėktuvus. Be to, jie 
.turi pakankamą šarvuočių —ir 
kariuomenei reikalingą' tran- 
^sportaciją.

Manoma, kad Sirijos kariuo- 
•menė, gavus Izraelio įsakyiną 
kraustytis , iš Libano, paklustų 
ir išsikraustytų. Blogiausia bū
tų Libano palestiniečiams, ku
riuos Izraelis nori likviduota

.Libano gyventojai sveikintų 
atvykstančią Izraelio karinome 
nę, nes jie yra labai palestinie
čių ir Sirijos karių smarkiai 
skriaudžiami ir žudomi.

Praeitą ketvirtadienį Sirijos 
artilerija nužudė 50 Libano kri 
kščionių.

Kancleris Schmidt 
važinėja Afrikon

HAMBURGAS. Vokietija. —
Vokietijos kancleris Heimuth 
Schmidt jau penktą kartą buvo 
nuvykęs i Afriką ir kalbėjo su 
Nigerijos ir Sambijoj dabarti
niais \ adais. Schmidt juos įti
kinėjo tapti nepriklausomais ir 
savarankiškai tvarkyti visus 
valstvbės reikalus. * f'

Dabartinė Vokietija yra pasi
ruošusi padėti Šiom dviem val
stybėm sutvarkyti savo krašto 
ųkj. Vokietijos kancleris įtiki
nėjo abi šias vyriausybes pasto
ti kelią komunistinei įtakai A- 
frikoję Patarė jiems, kaip ap
sisaugoti nuo kubiečių įsiver
žimo. Komunistai jau yra įsisti
prinę arba įkėlę koją Angoloje, 
Mozambique, Alžirijoje. Libijo
je. Irake, Sirijoje. E1iopfjoj|&, 
e Konge, Tanzanijoje, Nigerijo- 
je* Sambijoje-ir J?letų Jemene,



JONAS -A. SANTOS, PH. ®.

Kas čia dabar darosi?
žinių arba žvalgybos agentu-(lonumų prez. Carterio adminis 

ros buvo įpareigotos paruošti 
periodinius raportus — Natio
nal Inteligence Estimates, žino
mus NIE vardu; Vis sklindant 
gandams, kad tie raportai nėra 
tikslūs, dviprasmiški ir juose 
buvo nedavertinama Sovietų Są 
jungos krrini> bei politinis po- 
tenc'alas ar giesmė, buvo suda
rytos dvi specialios grupės.

Grupe A buvo sudaryta iš 
įvairių žvalgybos organizacijos 
pareigūnų, dirbančių nepriklau
somai nuo savo tiesioginių vir
šininkų. Jie turėjo teisę naudo
tis žvalgybos surinktomis žinio 
mis. Grupei B buvo pavesta ver 
tinti Sovietų strategijos progra 
mas, jų motyvus ir tikslus, iš
plaukiančius iš tų programų.

Tarpe kitų Grupėje B buvo 
užangažuotas Southern Cali
fornia universiteto Gynybos ir 
strateginių studijų direktorius 
prof. William R. van Cleave ir1 
State departmento Politiniai ka 
rinio biuro direktorių^, amba
sadorius Seymour Weiss. Natio 
nal Review žurnalo birželio 23 
d. laidoje jiedu duoda kai ku
riuos savo patyrimus, nes abie
jų grupių pateikti raportai yra, 
laikomi visiškai slaptais.

Nežūrint. kad politikieriai 
įtaigojo Grupe B kompromituo 
ti NIE raportus ir daryti nema-

sviedinių skaičių, tai nesieks 
jais dominavimo — galimumo 
kariauti ir laimėti atominį ka
rą; dabar NIE tvirtina, kad So
vietai gali bandyti šią galimy
bę, .bet jie nėra tikri dėl galuti
nų išdavų.

Prie viso šio specialios ^enato 
komis jos narys sen Moynihan 
pare'škė, kad jafn “atrodo, jog 
NIE p^r paskutinį tuziną metų 
neišlaikė egzamino”. Tikrai, Gru

tratijai, tačiau šių dalykų išven 
gta. Taip pat atsisakyta asme
niško ir tiriamų dalykų garsini
mo, visai išvengiant Amerikos 
spaudos mėgstamų sensacijų, o 
tyliai ir kantriai koncentruotas!
vienintelį tikslą sovietų grėslpė B rado ir patvirtino, kad,So- 
mę. Tuo būdu visuomenė nė ne vietų gynybos plėtotės strategi- 
pajuto apie šias grupes ir jų 
svarbių darbą. Savo tyrnėjimų 
duomenis grupės taip pat įteikė 
specialiam senato komitetui.

Sen. Moynihan (D-NY) apie 
grupės raportą taip pareiškė: 
“Grupės B raportas - praneša, 
kad Sovietai pasiryžę pralenkti 
JAV strateginiose ginkluose bei 
jų gamybos prorese ir tai vyksj 
tąnt buvusi herezija tampa res 
pektu”. Ne veltui Chicagos uni 
versiteto profesorius Albert Wo 
hlstetter, tyrinėdamas NIE ra
portus, iš 51 atvejo apie Sovie
tų strateginį pasiruošimą, 49 
atvejais rado nedavertintus. To 
dėl NIE susilaukė konstrukty
vios kritikos ir naujų vertinimo 
proceso rekomeridacij ų.

Sen. Wallop (R.-Wyo.) rapor 
to įtakoje taip pareiškė:

— Kai Sovietai pradėjo di
džiausią karinių jėgų ugdymą 
visoje istorijoje, NIE nuspren
dė, kad jie darys tik tiek svie- 
.dinių, kielę mes jų turime. Kai 
Sovietai pasieks mūsų turimą

nės programos daugumoje visų 
Vakariečių buvo nedavertintos.

Tiesa, vienas Centrinės žinių 
Agentūros (ČIA) pranešimas 
sako< kad 1967-1977 m- peri j ode 
Sovietai strateginiams gink
lams išleido du ir pusę karto 
daugiau už JAV ir tai neapima 
civilinės gynybos biudžeto, nuo 
dviejų iki 4 bilijonų dolerių kiek 
vienais metais. Gynybos Depar- 
tmento žinių agentūros rapor
tas tvirtina, kad Sovietų karinis 
biudžetas per pastaruosius pen
kis metus nuolat didės, panašiai 
kaip didėjo pastarąjį penkmetį, 
kai jie norėjo pasivyti Ameriką. 
Tačiau Grupe Bat kreipė dėme
sį, ka dalis karinių išlaidų yra 
įjungtos kitų departmentų są
matose, tad jis yra daug dides
nis.

Grupės B raportas apima jau 
padarytus ir daromus su Sovie
tais susitarimus dėl strateginių 
ginklų kontrolės, žinomus SALT 
I ir SALT II vardais. Išvadoje 
prof. Wm. R. van Cleave ir

amb. S. WeL prilygina padėtį 
su-1930 ną naciį ginklavimosi 
ir Baldwiho vildBos ignoravi-j 
mu, kol buvo per vfeu. Laku su
keltas dėmesy? vaįHioje ir žmo 
nėse padarys gerą įtaką.

Grįžtant prie lietuviško gyve
nimo reikalų, menu vieno isto
rijos magistro tvirtinimą, kad 
paskutiniu metu lietuviai savo 
politikos- neturėjo? dalis jų ėjo 
su rusais, dalis su vokiečiais., da 
lis laukė išganymo vakaruose. 
Tada aš jam prieitai pasiprieši
nau. Vėl pradėjus dominuoti til 
tų su sovietais statytojams, ple 

’čiant savo veiklą mūsų pagrin
dinėse organizacijose ir aklai 
vykdant šveitimui^ idėjas, dabar 
vargu ar galėčiau tai padaryti.

PENSININKAI; RUOŠIA 
EKSKURSIJAS

* Chicagos pensiiSnkai šių me
tų liepos 6 dieną, 2 vai. p. p. 
susirinko pasitarti ekskursijų 
reikalu. Po nariųc pasisakymų, 
susirinkimo valdybai pavesta 
organizuoti ekskursiją į Chira- 
gos mero Bilandico ruošiamą 
iškylą, Gaunamas autobu-

Snrinko Ir redagavo teisininką* Jonas Tahdas, v 
.(Tęsinys) ’

APIE NKVD TARDYMO METODUS 
‘ -5- -

Politinių kalinių anketas pavarčius

I LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

■'1
Solistė Dalia Kueėniene išvy

ko koncertams į Tautinę Kiniją 
— Tahvaną. Liepos 14. d. ji dai-j 
nuos pagrindiniame koncerte 
sostinės Taipei miesto valdy
bos rūmuose.

Susirinkimui pirmininkavo Pėh 
sininkų sąjungos pirmininkas 
St. Vanagūhas. Vėliau organi
zuojama išvyko į McCormick 
muziejų. Susirirtkimas įvyko 
5236 S. Artesian, gražioje sa
li ūkė j e, dalyvavo apie 60 asme
nų. Ponios pavaišino kavute.

K. Baukuš

Po 8 dienų vėl nuvežė j NKVD rūmus tar 
dyti, buvau suvestas su broliu akistatom Tada sužinojau, 
kad ir brolis čia atgabentas. Po akistatos nuvedė į kitą 
kambarį ir pradėjo mušti. Aš sugriebiau kėdę ir ja suda* 
viau tardytojui, bet kėdė užkliuvo už spintos ir tžfdytb- 
jui silpnai teteko. Tada surakino rankas ir pasodincLUž- 
vedė man naują bylą dėl pasipriešinimo, bet aš protokolo 
nepasirašiau. Tardytojai tada tarp savęs tarėsi, kad rei- . 
kėsią man nulupinėti pirštų nagus ir-yla subadyti ridi-' 
menis, bet aš naujos bylos vis tiek nepasirašiau. Jie’ iriąh 
pasakė: “Kitą kartą, žalty, viską kraujais išvemsi*. Be 
to, jie norėjo telefonu išsišaukti savo viršininką, bet ne
prisiskambino. Tada vėl pradėjo tardyti, bet jau nevar
tojo jokių žiaurių priemonių. Po tardymo grąžino atgal 
į kalėjimą”. ,, ■ ...

Soroka Antanas, gimęs 1921 m. balandžio 2 d. Miš
kinių km., Lazdijų valse. Buvo Seinų gimnazijos 10'tos 
klasės mokinys. Suimtas 1940 m. spalių 8 d. Suv. Kalva
rijos: - ■ X' ■ ■■ .

“Tardė rusas Trusov. Prieš pirmąjį apklausiiiią iš
laikė tris paras saugumo būste visiškai be maistb, davė 
tik vandens. Apklausimams šaukdavo ■ tik naktį ir išlai
kydavo maždaug po keturias valandas. Taip išvargintą

Introducing a new Standard rate 
; that gives you... B

1/4 of 1% more than any /
bank certificate

n 1/4 ofl%niorethanany . M 
current USTreasury Bill

DARIAUS GIRĖNO POSTAS 
ŠVENČIA 45 M. SUKAKTĮ
Šį sekmadienį, liepos 9 d., 

Dariaus Girėno Postas Nr. 271 
minės savo 45 metų Sukaktu
ves su iškilminga vakariene 
Martinique Restorane.

Šis postas, suorganizuotas žy. 
maus lietuvio veikėjo, Juozo 
Mickeliūno. šiandien yra vie-[nugabeno į Marijampolės kalėjimą, kur dar pusę paros 
nas žymiausiu Amerikos legio-, nedavė valgyti. Po mėnesio paskelbė kardomąją priėmo* 

nę ir pirmąjį nutarimą. ,Po to tardė vėl kelis kartūs nąk* 
timis. Grąsino įvairiais kankinimais, sušaudimu, koliojo, 

tas tragiškas mirimas kaP. Ste- kaip įmanė. Nieko neišgavę, kvotį atidėjo ir pfer trife 
pono Dariaus ir lt. Stasio Gi- mėnesius visiškai netardė. Praslinkus šiam laikui, vieną 
rėho. Buvo 1933 m. liepos 15 d., naktį apie 11 vai. mane pašaukė tardyti. Apmušė, apstinn 

Lituam- išvadino vokiečių šnipu, darbo, žmonių . tėvynės išdii- 
aerodromo New Yorke, su visa-lviku’ kontrrevohuciomerium ir grąžino Į kamerą. Kitą 
viltimi sėkmingai nuskristi 4,-j nakti vėl pašaukė tardyti. Vėl mušė, bjauriausiai, . rusis- 
500 mylių be sustojimo į Lietu- kai koliojo ir uždarė į karcerį už neprisipažinimą.- Po tri- 
vą. Tik 400 mylių trūko atsiek- jų parų pašaukė iš karcerio^ įvairiai kankino ir rėikala- 
tt šį tikslą, kada lėktuvas krito vo prisipažinti. Neišgavę “prisipažinimo”, ir kitas tMs

I naktis šaukdavo iš karcerio tardyti, kur - išlaikydavo po 
penkias, šešias valandas. Kiekvieną kartą apmūšdavb. 

Į.Po šešių dienų tokios kančios/ kada fiziškai ir mprališ-' 
apdovanotas- kai buvau išvargintas, man pakišti kažkokį -protokolą, 
D oLHonor. rio ir šiandien nežinau, ir privertė pbjRO.

Generolas Alexander M. Patch, tebuvau dar kelis kartus nakties metu iššauktas tardyti; 
kuins iteike sį medalį, pazymė ^OV0 pra(įžioje paskelbė kaltindifijįji hiit^riftiū,
jo; kad Bender rizikavo savo;-n , • ± •' *<tTi t-’ c .
gAybe. priešo akivaizdoj. Taip! kuhs.skambėjo maždaug taip:: “Darbo zmom^fevyhes 
pat pažymėta paliudijime, kad! išdavikas, vokiečių šnipas, kontrrevoliucionierius, antį-

no vienetą Jungtinėse Ameri
kos valstybėse.

Vakarienės metu bus primin-

kada mūsų lėktuvas “Lituani-

Vokietijoj, miške, netoli Sol- 
din.

. Taip pat bus pagerbtas narys 
Stasys Benderi, kuris yra vie-1 
nintėlis lietuvis, :

kuris įteikė šį medalį, pažymė
jo; kad Bender rizikavo savo 
gyvybe, priešo akivaizdoj. Taip
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THE $10,000
MONEY-MARKET 

CERTIFICATE

Bender akcija sunaikino du vo 
kiečių kulkosvaidžių lizdus, pa
ėmė 37 vokiečių karius ir užmu 
šė 26, užėmė Laonde miestelį ir 
sulaikė nuo išsprogdinimo tris

We’re offering you a new 
Standard rate on a new Standard Federal 
Account—the StO.OOO Money-Market 
Certificate. FTs a short-term, high-yield account 
that offers you an even better investment 
potential than U.S. Treasury Bills’ In fact, 
you’ll realize of 1% higher interest—and 
your interest will be compounded daily. That’s 
more than any bank cert if kate or current U.S. 
Treasury Bill pays!

Here’s how it works. Starting June 1 
deposit $10,000..for six months*, in a 
Money-Market Certificate Account. Your 
account will eam the same interest rate as that 
week’s 6-mopth U.S. Treasury7 Bill plus of 
1% more! And. this rate is guaranteed for the 
full six months. (New certificate rates based 
on current weekly Treasury rates set each. 
Monday.)

v*e'r! based on mtrest (compounded darfy) ■ . 
accumulated for one year.
’A substantial iwteres* penalty'is requ»red 
tor early withdraws! of cert^cate accounts.

8% Certificate Accounts* 
minimum terms $1.000—8 yeans

8.45% annua! yield

7^0 Certificate Accounts * 
minimum terms $1.000—6 years

8.17% annual yiett

j 7W Certificate Acepunts* 
! minimum terms $1.000—4 yea's

7.90% annual yeW •

■ 6^% Certificate Accounts*
i minimum terms $1.000—2% years

-7.08% annua! yieW

i 6’/?% Certificate Accounts’ 
; minimum terms $1.000—1 year

6.pi% annual yieW

' 5^4% Certificate Accounts* 
minimum terms $1.000— 3 months

6.002% anrwalyieW

' 5’ 4% Passbook Savings ’
i 'merest paid to date of withdrawal 
i

5 annual yie»

8-year* 8% Certificate Accounts 
now available, tfl6. Our hewe'st fixed-interest 

. account that gives you the highest-rate of 
return on your initial deposit. Si,000 
mihinrum required—compounds your mtetest 
to 8.45% annuaHt. Ačtūally doublės yout 
money in 8 years* and GVž rhonths—that't, 
real earning power* 

Stop by and
talk to a Standard Federal ’ 
Savings counselor today. Learn 
how you can mike the mo$ m A \ 
today s money market.-

Come under our. wing.
We Care what happens to you,

£
y*

STANDARD FEDERAL
' J? Gvh ottt $410.000.000 J

SWINGS
Home Office 4 Arc^ ffib-xrs 6065? 7-i 140

Gari>eM Office 6141 Archer Avenue iat Ausim Ch«c^jo i (boots 60638 767-5200
Strtetf 255^ W 47th Street Chicago, 60682 523-^©

' ’ ; • >7 '
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semitas, aktyvus šaulys, himno giedojimo organizatorius 
Lazdijų gimnazijoj”. Po šio nutarimo' buvau atiduotas 
X?os armijos karo tribunolui. 1941 iii. gfegtižėš 31 d. pa* 
skelbė nutarimą, kad būsiu pergabentas. į Kahiią,:bėt Bė- 

-- - - ■' r ■ 7 5
Kisieliūtė Elena giihusi 1932 m. spalių 5 d. Šilatavo 

valsč.Mokėsi Prienų giirinažijbj. Suimta 1941.m. sausio 
25 d. Prienūoše: ‘ -

“Paprastai tardydavo nakties metu ir tardymai Už
sitęsdavo maždaug apie 5-6 vai., o kartais.it ištišf iidkfį. 
Tardytojas pirmiausiastengėsi prikalbėti,- kad prisipa
žinčiau kalta, išduoeiau "kitus ir prišidėčiati Jfrid kūftiti- 
nistinio darbo, t. y. jiems šhipinėčiau. Ūž tai jid žždėjd 

nupintą pragyvenimą ir pan. Taip iš 
vėliau grasindami, prievarta biukda

tiltas- per kuriuos" Amerikiečių! ja-- viso buvau tardytas 14 kartų ir visuomet iįaktiiniš: 
pulkai galėjo pereiti.

Dalyvaus vakarienėje du 
"Charter” nariai: Pranas Kra
sauskas ir Juozas M. Judickas.

•Vakaro vedėjas bus Roma
nas T. Mėnkus. ilgametis Da
riaus Girėiio Posto narys ir 
Juijgtinių Amerikos Valstybių 
NkVal Aair Reserve kapitonas. 
Invokaciją praves prel. D. Mo
zeris. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos klebčrtias.

Kalbėtojai buš Juzė Dauž- 
vdfdiėnė. Lietuvos generalinė 
koūstiiė Chicagojčf Jonas Gėi- 
ger, buvęs Amerikos Legioiib 
riaciofialihis komandierius, Sta 
sys Pieža. buvęs buvusio "Chi
cago American” vienas redak
torių ir “Chicago Today

Stasys Rasfutiš yra vakaro 
rengimo pirmimrtkas. Posto 
komandierius yra Juozas Mar- 
tikonis..

Teresa Rast u t is

Izraelis parduoda lėktuvus
Washington. — JA Valstybių 

administracija sutiko, kad Iz
raelis parduotų karinius lėktu
vus tautinei Kinijos vyriausybei 

k Taitrane. Amerikos vyriausybės 
sutikimas yra reikalingas, ka-

* 1 darigi izraelitų gamintuose lėk-
tuvuose įstatomi Amerikoniški 
rftūtorai. Juo< gamina General 
Elecctric b-vė.

.— štrasburgo teismas pasket- 
bė, kad prostitutėmis * yrą tik- 

i tai oficialios, viešai paskubtos 
prostitutės, o kitos moterys, rėt 
karčiais besiverčiančios prosti

tucija ___ -ne prostitucija, bet
* jų privatūs biztfs*.

k Taitrane.
L sutikimas

gerą atlyginiiną, aprūpintą pragyvenimą ir pan. Taip iš 
-karto gražiuoju, o
vo pasirašyti tik savo pavardę,- stengdamiesi apgaut be
sakydami, kuriam tiksliii. Nėgūvę parašo,- išvesdavo žiau
riai stumdydami, kumščiu bei bfaūriiiigti apffitišddmi^ 
šlykščiai keikdami. Paprastai, po tokio tafdytfib lyg,iš 
miego atsibusdavau, tiesiog apsvaigusi visuomet išneria 
iš palto, o jei ne, tai paltas palikdavo be sagų ir su išar1 
dytomis siūlėmis. Norėdami išgauti prisipažinimą, mive1 
žė j Marijafnpolės saugumą; čia padarė kratą, atimda
mi kojines ir viršutinius rūbus. Patalpino šaltpn katfie* 
ron, kur nebuvo galima ištverti nuo šalčio. Išbuvau tojd 
kameroje keletą parų. Dažnai ir iš čia vesdavo tardyti, 
bet, nieko neišgavę, grąžindavo atgal Vedama- tardyti,- 
vos pajėgdavau užlipti laiptais, nes neduodavo-' valgyti 
bent 2*3 paras, o vandens tik kartą per parą. Kiekviena
me tardyme, kurių turėjau virš 30, kartodavusi tie paį^s 
kankinimai, daužymas^ stumdymas per ištisas naktis”.,

Kun. Barčiaitis Simanas, gimęs 1895 bu spdfitį (j d. 
Juodupėnų kaime. Buvo Sudargo parapijos klėbofljts. Šu
tintas 1940 m. spalių 28 d: •

“Atėję suimti, išsyk pasiūlė šnipinėti. Esą, kunigui 
tai lengva, nes susitinkąs daug žmonių. Man nuo to griež
tai atsisakius, padarė kratą, bet nieko nerado. Pas mane 
buvę parapijos ir savi pinigai buvo atimti. Vos išprašiau 
50 rublių, o kitus apie 9000 litų pasiėmė, fcafėjimė nelei
do su namiškiais nei susirašinėti, nei pasimatyti. Subil
dami žadėjo tuoj paleisti, bet to nepadarė ir tėkd išsėdė
ti apie 8 mėnesius - ? z

(Bus daugiau)
į MAUJIIM04, CMKACO t, ju/šatunfiy, July 8, 19787' "
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: J. klauseikis k *

: Dar apie Laikinąją vyriausybę ir teisę
(Tt*tnyi)

“Susidariusi laikinoji vėl nau-1 lyne, tik be M. M. Teisingumo 
jai atgimstančios IJetuvos Vy-’ministeriu buvo R. Skipitis. Kai 
gausybė šiuo skelbia atstatant* * iš Berlyno kai kuriems ministe- 
Laisvą ir Nepriklausomą Lietu-{riams nebuve^leista išvykti, vė-, 
vos Valstybe”. Jliau IJetuvoje ministeriu sąsta-

v “Prieš viso pasaulio tyrąją | tas pakeistas ir Mečys Mac-kevi- 
sąžinę jaunoji Lietuvos Vaisty-; čius pakviestas teisingumo mi- 
,bė entuziastingai pasižada pris*- j nisteriu. Aktyvistų frontas pa
dėti prie Europos organizavimo! rinko ministerius, tad ir išvada 
^naujais pagrindais”. | viena’ — kas pakvietimą priėmė,

Tai du posmai iš deklaracijos, j tas pritarė akvyvistų progra- 
kuri 1941 m. birželio 23 d. pas- mai. Net paskutinėje kalboje 
kelba per Kauno radiją. Po po- min. pirmininko pareigose buvu- 
ros dienų ji buvo išspausdinta Į sis K Ambrazevičius apgailes- 
Laisvę dienraštyje, o 1963 m. taudamas priminė, jog nežiū- 
perspausdinta Liet, enciklopedi ‘ Hnt aktyvistų fronto dekdara- 

-joje. tvimo, kad bus palaikomi geri
; Kitokios nepriklausomybės pa-1 santykiai sų Vokietija ir kad no 
^skelbimo deklaracijos nepasitai, rjma būti Hitlerio kuriamos nau 
kė kur nors užtikti. M. Macke-' josos Europos dalimi, v i stiek 

-vjciiLS remiasi Saliamono Baltu] Laik. vyriausybė nepripažinta, 
šio raštu, kuriame sakoma, jog i jos veiklai kenkta.

' .Laik. vyriausybė “deklaravusi I m. Mackevičius tik dabar, ge- 
Lietuvos valstybės nepriklauso- rokai pavėlavęs, parašė savo 

.rnybę”. Suprantu, jog ir S. Bal- 'asmeninę nuomonę, jog tas per 
tūsis rašo apie čia cituotą dek-. radijo ir spaudoje paskelbtasis

I 'pareiškimas . arba deklaracija 
. • M.. Mackevičius dabar aiški- Laik. vyriausybės nesaistė.
. na, jog ne Laik. vyriausybė už- J 
. siangažavo organizuoti Europą • 
. naujais pagrindais ir tas per ra ’ 
_ di j ą bei • spaudoj e paskelbtasis 
•pareiškimas 'Laik. vyriausybė 
nesaistė, nes-tuo metu ir vyriau 
sybė ne;3gzistavusi.

. laraciją.

suolis į civilinės 
valdžios laikotarp;

Bal. 13 — 14 d. Naujienose 
spausdintasis mano straipsnis 
lietė tik Laik. vyriausybės eg
zistavimo laikotarpi, bet Kriti- 

Deja, faktas — vyriausybė - kos ir tikrovės straipsniu Me- 
;egzistavo. Ji buvo sudaryta Ber- čys Mackevičius padarė šuolį į

tuo^ metus, kai Lietuvoje vokiė* 
čių karinė valdžia jau buvo pa
keista vadinamąja civiline vai* 
džia su komisarais priekyje.

įdomu ir tas, kad straipsnio 
pradžioje M. M. mini ir m*ano as 
mmį, rašydamas, jog buvau tar 

[dytoju Vilkaviškyje. Kodėl tik 
į Vilkaviškyje? Ar tuo M. M. no- 
{ ri pabrėžti, jog aš tik ten teti- 
tkau? Faktas yra, jog teisininko 
darbą karo metu pradėjau Vil
niuje J941 m. rugsėjo pradžio
je, kai lietuva jau vokiečių ko
misarų buvo,vakjoma. Vilniuje 
buvome septyni* apylinkių tar
dytojai ir du apygardiniai. į Vil
kaviškį persikrausčiąu 1942 m. 
lapkričio mėnesį. Keliavimas bu
vo tikromis karo metu sąlygo
mis, o ne nepriklausomos Lietu
vos teisei veikiant, nes geležin
keliuose buvo tiek daug vagys
čių, kad ir mūsų geležinkeliu 
siųstas asmenmis bagažas buvo 
išdraskytas ir išvogtas kelionė
je. o kaltininkų nesurasta. ;

Teisės dalykai teberūpi 
ir išeivijoje

Gyvenant Augsburge DP sto
vykloje rinkau pažįstamų teisi
ninkų atsiminimus ir pasakoji
mus apie darbą okupacijoje. 
1948 m. Augsburge leistieji Ži
buriai išspausdino mano strai
psnį “Lietuvos teismai ir oku
pacija”. Pasirašiau Kajetono Juo 
dupio slapyvardžiu.

1949 ml rugsėjo 15 ir 16 d. - 
Naujienos iš spausdino mano ra

Digrys šeštadienio vakare (Medžio drožinys)

laimėjimo, tapu svetimųjų Mūsų maža Bažnyčia yia iš
vilki \ų įrankiu savo politikai sklaidoma i diasporą ir lik Si- 
siekt . Tas privertė lietuvių biu- uodo suvažiavimuose dvasiniai 
tą uz-iskleisli savo senojo tikė- apsijungiame į vieną kūną, čia 
jimo tradicijose ir
kaine, kaip ir visoje Lietuvoje, stiprybė, 
deginti ugnies aukurus senovės lyje 
atminčiai. I)r. Vidumis mėgino aplinką, d: 
savu teosofinėse raštuose ieško gyvenime i
ti sintezės tarp spnovės lietuvių j vimuos? Mūsų veikla branduo-
tikėjimo ir krikščionybės. nes'Jyje ir diaspirojo netektų savo 
Krislus irgi kalbėjo apie jo ne-1 prasmės, jei būtume dvasiniai 
šamą ugnį ir šviesą vis. uis iati-Jmirc ir praradę tikėjimą į Kri-

Rambyno gludi mūsų silpnybė ir drauge 
pasau- 

veikti i
nes iškišk laid 

galime pavieniui

*>11 važia -

V. K. LIETUVOS EV. REFORMATU 
BAŽNYČIOS XXXI SINODAS

šių metų Sinode iškilo virš

jam apsiginti, nors kiek ir vė
liau negu didžioji DP banga, bet 
ir jis atvažiavo Amerikon.

Gyvenau Čikagoje. Namuose 
buvau nevienas kai į mūsų bu-

J. Burkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
fienaš genijų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psl. 
Kaina $8^0.

- “KONNERSREUTHO TERESE”
(NEUMANNAITĖ),

didelėm .raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
BU persiuntimu US $13.50, užsakant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE SL. ^OT SPRINGS, AR 71901, USA.

šini “Lietuviškieji teismai ir jų ta taipgi nevienas atvyko B. 
kova už žydų .teises”. Pasirašiau 
J. Klauseikių ir jei M. M. įdomu, 
nebijau pasakyti, jog mano met 
rikinė pavardė yra Januta, Ka
zys.

Ivanauskas. Kelių žmonių aki
vaizdoj,e jis pasakojo/ jog čia 
paminėtus mano straipsnius da 

»vęs išversti į rangių kalba, įtei- 
_ • L kęs emigracijos įstaigai ir tie

Vokiečių okupacijos metu, ka straipsniai jam palengvi
ni. Mackevičius buvo areštuotas, apsiginti nuo priekaištų. Ta

rė man ačiū ir pareiškė nuomo- 
jog labai teisingai parašiau

Hofmano pasakos ir 
gyvenimo tikrovė

Primindamas, jog buvau tam

ir išvežtas į Vokietijos kaceta, 
teisingumo generalinio tarėjo a 
pareigas paėmė teisininkas Bro
nius Ivanauskas. Amerikon imi 
gruoti jam buvo kliūčių, nes bu
vo daromi priekaištai, jog su na

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

| vo daromi pneKaisun, Primindamas, jog buvau tar
ti ciais bendradarbiavo. Pavyko i dytoju Vilkaviškyje, Mečys Ma

ckevičius rašo: ^Aš- visgi ma
nau, kad Klauseikis, būdamas 
Vilkaviškio apylinkės tardytoju, 

1 vadovavosi ne Hofmano pasa
komis, bet L. Vyriausybės sugrą 
žintais Nepriklausomos Lietu
vos įstatymais".

į Jei tada veikė-nepnklausomos 
J Lietuvos Jstatymąi^ tąf^Mį M.
galėjo ir paaiškinti,;kekiu.Lie- 

• tuvos įstatymu . remiantis jis bu- 
’vo išvežtas i’VbfeietiJ^Jconcen- 
tracijos lageį^:--;lS<aįSo3:: du 

j Liet. - Tėisininl^-K’aūtgHOS' TJz- 
’ denyje Centro : vyrai,
R. Skipitis ir P Kavaliūnas, net 
oficialiu' laišku -spendoję;. šmeižė 
nepriklausomos. Lietuvos teisę, 

(skelbdami, jog “Vokiečiu .oku- 
j pacijos metu Lietuvos; teismai 
: vadovavosi Lįetuvos- • įstaty- 
;mais”. . - ■.

Į R. Skipičio ir P. Kavaliūno 
rašinį atsiliepiau 1953 m.-sau- 

. šio 26 d. Naujienose išspausdin
tu straipsniu — Okupacuijoje 
Lietuvos teismai neveikė. Karto 
ti visą straipsnį Jga.1 būtu tik lai
ko gaišinimas, 'bet šiek tiek to 
straipsnio teigimu vertės prisi
minti. '• ' •'

(Bus daugiau)

kasdienybės dvi at^iįies pfroš- 
vaitės. Pirmu sykiu išeivijoj o 
buvo ordinuotas į dvasiškius 
Eugenijus Gerulis Lietuvos Ev.; 
Reformatų Bažnyčios diakonu 
ir nuskambėjo Sinode kritiška 
peržiūra į krikščionybės likimą 
mūsų amžiuje. Kalbose ir pa
moksluose buvo toli peržengt?’ 
siauri savo Bažnyčios rėmai ir 
žvelgta į problemas visuotinu
mo apimtimi, kurioje tenka vei
kti ir mažai Lietuvos Ev. Re
formatų Bažnyčiai.

Savo svaikiname žodyje kun. 
A. Trakis pastatė klausimą, ko
kie yra krikščionijai šansai iš-- 
silaikyti vis labiau sukuliarizė 
jaučiame pasaulyje. Turime 
pripažinti, kad ir lietuviai, ne
žiūrint kuriai konfesijai pri
klausytų, vis labiau tolsta nuo 
viešosios religijos. Krikščiony
bė niekuomet nebuvo lietuvių 
tautoje fledusi gilesnių šaknų, 
nes buvo nešama kryžiuočių 
žudančio kardo ir lenkų klastos.

Atėjusi lietuvių tauton daug 
žadanti reformacija neįstengė 
nuplauti krikščionybės nuode-1 
mingo veido; nes nepasiekusi)

toms.
X( pripuolamai reformatų Si

nodui nuo seniausių laikų šau
kiami Joninių šventėje, nes re- 

| formacija neatėjo sunaikinti 
flietuvių tautos savitumo, kuris 
susiformavo jos senovės religi-j mės. 
jos poveikyje, 1x4 Įkvėpti Kris
taus inoksią, idant tauta pasic- 
kių išganymo ir žmogišku m h ,/į 
toliu lybės.

Kun. P. Dilys, savo Sinodo a- 
tidaromoje kalboje pabrėžė, 
kad esame krikščioniško pasau
lio maža dalelė, bet nuo krik
ščionybės likimo priklauso ir 
mūsų Bažnyčios likimas. Globa
liniu mastu imant, šiandieną 
krikščionys tesudaro 15% viso 
pasaulio gyventojų, kuris iš de_, 
šimtmečio i dešimtmeti mažė-. 
ja- I

staus pergale pasaulyje.
Tok k utis įvadinėmis minti

mis priartėjome prie XXXI Si
nodo aprašymo, kad apyskaitų, 
nutarimų ir prakalbų eigoje ne- 
prapuldžius įio Sinodo reikš-

Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčia XXXI Sinodas susirinko 
(Chicago j e, savo bažnyčios pa- 
taljjose, š. m. birželio mėn. 24-25 
d. Į Sinodo direktorius tapo iš
rinktas krt. inž. R. Pipinė. Į cen
zorius — suptkun. P. Dilys. į 
sekretorius krt. E. Gerulis ir 
krt. V. Karosas, į mandatų ir 
rezoliucijų komisiją — krt. P. 
Variakojis. krt. St. Dagys ir krt.

(Bus daugiau)

ENERGY 
WISE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

——-—-—-

JIB

Hair formula JIB !s P&tehledJGu^rinteed In Switzerland and“ W 
Registered in USA, Caaad* jtteopa. It euree Dandruff, FalU^C 
Hair, Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GRH5L 100% Guaranteed. Listed in 
Druggist Red-Blue Book. Drug’s-Chemist . Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J, 2557 W. 6*ii SU 1640 W. 47th St^ So, 50ta
Ave. & 14th SC, deem, HL, 1147 N. Ashtort Ave., 2834 No, 
Milwaukee Ave^ Chicago, HL JIB. Medicine lAąnld 8 osų 
16 week supply — $6.00. -Money Order, postpaid. Send Today:

LABORATORY, 1437 So. 4£th Ava, CICERO, ILL. 60650

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMĄ 
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios)

member MES TAIP PATRELO SUS CHICAGOS 
atcr-City Relocation Service —

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO

Llmtt um of dtarastar 
to once t dey, kftbr fl* 
evening nesi, and out • 
excessive use of veUr 
and electricity.'
Don't be t Bm L*mi| 
...______ _:

Tau py Rite dabar
pas mus

n* zn uzpcml jUf
didelius dirbu. Pirmi, jie pa

deda Jums pasiekti asmeniikua jūsų.

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoa' 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
^eša _ jg

Iksu"

SAVINGS 4.LOAN ASSOCIATION
1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

.TTENA STIPRIAnSIV BENDROVIŲ, turinti DIDELES ATSARGAS

Jrtetft* 1928 metai*. K 421-8070
Įftalfoc pletooM Hemu entotnoMliam* yaetatytl.

f ZZ MAUllRMOl. CNiCAeo I. nu Saturday, July 8, 1978

UN VERSAl

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priel 10 mėsa- 

do dieną, neis nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki
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reikėjo klausinėti, neklausinėjo Draugo redaktorius, bet 
jis ramia sąžine nusikaltėlį ne tik nuteisė, bet ir pasmer
kė visas tas organizacijas ir didelę Amerikos lietuvių vi
suomenės dalį, nenuteistą žmogų nusikaltėliu apšaukė. 
Draugo redaktoriaus mokytojai tokius dalykus savo mo
kiniams, matyt, leido daryti, jeigu jis ne tik daro, bet ir 
viešai tai randa reikalo paskelbti. Apgailestaujame, kad 
taip yra, bet džiaugiamės, kad giliausias savo sielos min
tis redaktorius Garšva taip aiškiai išdėstė.

Draugo redaktorius gal būtų tokio skubaus ir toy 
kio žiauraus sprendimo nepaskelbęs, jeigu jis būtų pa-, 
klausęs, kaip kiekvienas dvasios vadas ir modernus tei-< 
sėjas daro, kodėl jauni Kauno universiteto studentai bū
tų kęsinesi prieš Augustiną Voldemarą? Jis būtų Lietu
vių Enciklopedijoje radęs, kad prof. Voldemaras buvo 
ne teisėju Lietuvos respublikos atstovų rinktas premje
ras, bet naujai susiformavusios respublikos diktatorius. 
Diktatoriaus kėdėn jį pasodino jauna lietuvių karininkų 
grupė, 1926 metų gruodžio 17 dieną nuvertę tuo metu le
galią Lietuvos vyriausybę ir primetė visai Lietuvai dik
tatorių Voldemarą.

Gruodžio 17 dienos perversmą Lietuvoje ruošė ne 
Lietuvos kariuomenė, ne aukštesnieji kariuomenės va
dai, bet nedidelė kariuomenės jaunesnių karininkų gru
pė. Lietuvos ministeriu pirmininku buvo išrinktas advo
katas Mykolas Sleževičius, o krašto prezidentu buvo iš
rinktas Dr. Kazys Grinius. Lietuvoje veikė visiems kraš
to gyventojams priimta konstitucija,- o krašto preziden
tu buvo Aleksandras Stulginskis. 1926 metais Lietuvoje 
veikė visų krašto gyventojų demokratiškai rinktas sei
mas, to seimo daugumos sudaryta vyriausybė, o kariuo
menės štabo viršininku buvo pulk. Kazys Škirpa. Prezi
dentas Grinius buvo krašte populiarus, priešų jis netu
rėjo. Jis turėjo teisę naudotis valstybės jam skirtu auto
mobiliu, bet krašto prezidentas dažnai Kauno gatvėmis 
vaikščiojo pėsčias, o jeigu reikėdavo, -tai įšėsdavo j Kau*

Chicagos akvariumas (Akvarelė)MIKAS ŠILEIKIS

dūktai sudaro didžiausią ekspor

Kunigėlis imasi baltinius plauti
Naujas amatas kaip ir netiktų. Jis nesunkus, bet šio

kios tokios žinios ir patyrimas vis dėlto reikalingas. JĮ 
galėtų atlikti bet kuri apdairesnė skelbėja. Bet kunigėlis, 
su protingesniais savo patarėjais nepasitaręs, pasiraito
jo rankoves, paleido vandenį ir pradėjo rinkti pačius juo 
džiausius baltinius. Gaila, kad jis užmiršo oksidolio sau
ją Įberti, tai darbas būtų lengvesnis ir baltiniai būtų iš
ėję švaresni. Be to, jis savotiškai paveikia nervų sistemą, 
kartais sukelia naujų minčių... •<

Draugo redaktorius Pr. Gr. (kunigas Pranas Garš
va) paleido marijonų dienraštyje 80 metų sulaukusio zmo 
gaus pareiškimą, kurį jis veik 50 metų buvo primiršęs. 
Garšvos bendradarbiui nuvažiavus ir seneli pakurseius, 
kaip lengvai galima dar ir didvyriu tapti, jis pasirašė, kas 
jam buvo pakišta, o baltinių plovėjas ryžosi viską pa
skelbti, įsitikinęs, kad lietuviškiems bolševikams jis duo
da patą smarkiausią smūgį. Kerta komunistams, o patai
ko komunizmo priešams.

Šių metų birželio 24 dienos Drauge jo redaktorius 
Pr. Gr., be kitų dalykų, šitaip rašo:

“J organizacijas, kurioms rūpi ne tauta, bet tautos 
pagrindų ardymas, kurios eina drauge su tautai nu-' 
sikaltusiais ir už nusikaltimus nėatsiteisuSiai? "žmo
nėmis, lietuvių dauguma žvelgia su nepasitikėjimu,

j nes pritarimas nusikaltimui yra tautos išdavystė. Ke-pė tuojau išsiskirstyti. Seimas buvo apsuptas, 
mūsų reikalas skelbti istorinius dokumentus (reika-' - - - —
lui esant tai padarys kiti) ne mūsų reikalas teisti nu' 
sikaltusius, nors daugiau kaip pusšimti metų jie tar
nauja svetimiems interesams, bet visų reikalas nu
sikaltimą pripažinti nusikaltimu, išdavystę — išda
vyste. Mūsų reikalas — tikra teisybės meile reikšti 
patriotizmą, patikėti tais, kurie jėgas skiria tautos 
gerovei, ir ginti ją prieš okupantą ir jo tarnus”.
(Draugas, 1978 m. birž. 24 d., 3 psl.).
Draugo redaktorius vienoje vietoje sako, kad ne jo 

reikalas skelbti dokumentus, nes tai padarysią kiti, ne 
jo reikalas teisti nusikaltėlius, bet jau paskelbė dokumen
tus ir nuteisė. Jis paskelbė dokumentą, pagrįstą bolševi
kų anksčiau paskelbtais klastotais atsiminimais, jis mr: 
teisė Naujienų redaktorių, nepadaręs jam teismo ir ne
paklausęs, kaip gi ten iš tikrųjų galėjo būti. Neklausė 
prieš 50 metų, neklausė per tuos ilgus penkis dešimtme
čius, nepaklausė ir šiandien. Neklausinėjo tie, kuriems

kalai yra žymiai svarbesni už 
infliaciją, kuriai dabar tiek daug 
dėmesio skiriama, neprisime
nant, kad infliacija didele dali
mi yra energijos kainų ir jos 
trukumo (įvežant ją iš užsie
nio) padarinys. Esą, didelis že
mės alyvos trūkumas ir crrdelės 
jos kainos dar tebėra priešaky
je, jei greitu laiku, tvirtai ir 
teisingai, nebus išspręstas ener 
.gijos klausimas Amerikos vidu
je.

____ __ Pasak sekr. Schlesingeno, JA 
vistijų" dįorto Valstybių prekybos balanso nuos
- - o toliai, kurie didžiuma gaunasi

' - o p — i--------------------z------- i-reisaiavus ar agentams pasiKei joaiucuvo,. kiaulienos, ivežant žemės ^^4, y3
’ne tuo metu arkliais velkamą “kenkę” irTu važiuodavo, (čiant ar tarnybai pasibaigus na paukštienos priauginimui.
kur jam reikėdavo. Jam nereikėjo ginkluotų palydovų. Jis mo einant policijos valdininkas) Eksperimentai su debesų “se- 
be baimės vienas vaikščiodavo. .‘ ~

: Vyresnieji Lietuvos Kariuomenės karininkai šuva-, 
žiavo į Kauną, kad galėtų gruodžio 17 dieną pasveikinti 
60 metų sulaukusį prezidentą Grinių, o jaunesnieji keli 
karininkai, pačioje kariuomenėje sudarę kitą organiza
ciją, įsilaužė i premjero Sleževičiaus namus, jį suėmė ir 
išvežė į kariuomenės štabą, štabo viršininką, nepajėgusį' 
parinkti demokratinei vyriausybei ištikimų karių, išva
rė į Mauručius, o kitus vyriausybės narius .išvertė iš 'lovų 
ir nusigabeno į kariuomenės štabo belangę. J Lietuvos 
.seimo rūmus posėdžiauti’ susirinkusiems atstovams įsi-; 
veržė keli jauni karininkai, išsitraukė revolverius ir lie-j

CTA programos negana 
Meras Bilandic žada saugumą 

dar justiprmtį
čikapos meras Michael A. Bi

landic Liepos Ketvirtos išvaka
rėse pranešė kad CTA ir Polici
jos Departamentas dar papildo
mai prižadėjo pagerinti saugu
mą CTA autobusuose ir trauki
niuose. Pavojingus ruožus at
rinks pati CTA ir jos šoferiai, 
pasiremdami policijos turima 
statistika. Ta programa šiemet 
kaštuos apie $500,000.

Ateityje, tikėtų agentui pa- ,bet Vra pagrindinis pro
■reikalavus ar agentams pasikei dūktas jautienos.

Stanley Changonon, kuris va
dovauja Illinois univ. atmosfe
rinių -mokslinių tyrimų debesų 
apsėjimo eksperimentams pa
sakė kad padauginus tarp 10 ir 
20, nuošimčių) lietaus Jllino- 
juj, Indianoj, Michigane, Ohio 
ir Iowa per liepos ir rugpjūčio 
mėnesius galima pakelti komų 
ir sojos produkciją per 9 iš 10 
metu, o komai ir soja yra JAV 
ne svarbiausias Vidurvakariniu

toliai, kurie didžiuma gaunasi

suteiks apsaugą. <4Tos priemo- jonais” jodu, atlikt: viršum Di-
-nės užtikrins CTA tarnautojams

CTA taip pat įpareigoja savo 
saugumo jėgas skubiai reaguo
ti į bet kokį incidentą ar akci- 
dentą kur reikalas' liečia parei
gas einantį CTA tarnautoją aukš

Visas CTA personalas bus 
įpareigotas pranešti bet kolą 
incidentą, pradedant rūkymu ar 
ginčais del tikėto, baigiant kri
minaliniu veiksmu. 'Tokia sta
tistikos bazė pagelbės Čikagos 
policijos Departamentai toliau 
gerinti ir tobulinti saugumą 
CTA važinėjančių 
operuojančio ' personalo saugu
mą, pareiškė meras.

Jeigu kun. Garšva mano, kad jis, paskelbęs vieno de
mokratinės tvarkos ardytojo pareiškimą, išaiškino, nu
teisė ir pasmerkė demokratijos principų Lietuvoje gynė; 
jus, tai jis labai klysta. Jam teks plauti daugefi baltinių, 
bus didelis žlugtas. Jam teks plautį baltiniūs ne tik Vol
demaro, bet ir kiekvieno jo palydovo, kung. išvaikė de
mokratiškai rinktą Lietuvos seimą, pašalino Šleževičiaus 
kabinetą, pavarė iš prezidentūros Dr. Kazį Orinių ir už
traukė Lietuvai didesnę nelaimę, negu senieji Amerikos 
lietuviai galėjo aprėpti.

Kun. Garšva, pradėjęs baltinius plauti,, pasirin
ko labai blogą laikotarpį. Apšmeižęs Naujienų redakto
rių, jis manė, kad galės Lietuvos valstybei ir lietuvių tau
tai padalytą žalą laikyti paslaptyje. Lietuvos seimo tai
kytojų, demokratinės santvarkos ardytojų negalėjo teis
ti nepriklausomoje Lietuvoje, dabar, -pradėjus provoka
cijas, visa ta lietuviško gyvenimo votis b aš prapjauta 
Amerikos teisme. Nebus paliktas nei vienas, kuris ban- jienų redaktorių.

llfinoįus gaminsis 
savo debesis, lietu

Chicago. Kad Viduriniuose; 
Vakaruose oras krinta, abejo
nės nebėra ir dėlto attnosferos 
tyrinėtojai stengiasi nustatyti 
ar ir kiek klimato kitimas atsi
lieptu j komu <kukuruzos) ir 
•sojos našumą, turint galvoje kad 
Illinojaus - eksportui tiedu pro-

džiosios Lygumos (Great Plain), 
Vakaru kalnuose ir Floridoje 
parodė, kad esant palankioms 
sąlygoms lietų pasigaminti yra 
galima, šios vasaros tyrimų 
tikslas yra labai patirti, ar Vi- 
durvakarių debesys tinka lietui 
gauti. Norint tai patirti, daro
ma 20,000 aukštyje, kur debe
syse esamas vanduo yra suša
lusioje miglos formoje, apdul 
kinus jodidu debesro vanduo pa
virsta ledo kristalais, kas suke
lia šilumą. Nuo, šilumos debesys 
kyla aukštyn, bekildama sudaro 
daugiau debesų, kurie augda- 

rmi‘didėdami pradeda lyti.
žmonių ir * Kadangi Vidurinių Bakaru 

“Komų juostoje” užauginama 
60 iki 70 nuošimuių viso JAV 
kornų ir sojos derliaus, klima-! 
to kitimas sukelia rimto susiru-l 
pinimo kaip nugalėti sausrą, kų

r svarbūs netik pačiai Amerikai, 
• bet ir visam laisvajam pasau
liui.
AR S U Si S K A L D Y S 

PRANCŪZIJA
PARIS (UPI). — Prancūzi

joje vyksta separatinis. judėji
mas Bretonijos provincijoje ir 
Korsikos saloje. Bretanai ir 
kosikiečiai nori atsiskirti inuo 
Prancūzijos ir valdytis nepri- 
lausomai.

. Tiek Bretanai, tide ir kotsi*

bombomis. TJepos 3 d.Rotsil^s 
saloje buvo išsprogdinta net 27' 
bombos Ajaccio, BastžLir Cor-i 
te vietovėse.

•Korsikiečiai paremia savo rei
kalavimus bombom, kai buvo įs 
teigta korsikiečių separ. organi 
zacija 1960 m.

Ypačiai Korsikos bombinimas 
suaktyvėjo poskutrnį mėnesį 
po apsilankymo Brancūzj i j os

. j prezidento V. 'G. ’čfUstaing, ku
ri vis dažniau užeina, {Jaugiate pažadėjo pagerinti korsi- 
ploto apima ir ilgiau trunka, ^ėnim^ atsisakė

pripažinti separatistų rekalavi- 
mus.

€ MIRTIES^ AUKOS 4

ploto apima ir ilgiau trunka.

Energija svarbesnė 
už infKacijq

A. ZUJUS

Kurpiai ir kepėjai
.V O T T O

(Tęsinys)

Dainai ne lik rašoma, bet ir tariama: propOgan- 
da, kOlorija, pAmidoras. Kai kas, kaip minėjau aukš
čiau, iš perdidelio uolumo mano, kad propAganda, 
kAlorija — iš rusų kalbos! Taigi, kaip sakoma, girdė
jo, kad zvanija, tik nežino, kurioje bažnyčioje! Mėgs
tu aš tą senovišką “zvanija”... Tai kompanijai dar ga
lima priskirti kAridoriii — kartais net, o. Viešpatie, 
k ALi dorių!

Susimylėkite, j>onai, ir rašykite, ne tik rašykite, 
o ir tarkite: pOlicija, kOmbinacija, prOfesorius, pro-^ 
♦pAganda, kAiorįja, kOridorios, pomidoras ir, t& pačia 
proga, ne Skandalas, o Skandalas!

Kaip ir anksčiau, pagrindinis tikslas bus lietinių 
kalbos tobulinimas, šie dėstytojai jau sutiko mokyti 
lietuvių kalbos dahkns: kun. Varšnys (lietuvių kalbos 
rašyba), Barzdukas (linksnių mokslas) ir prof. Klimas 
(kirčiavimas, žodžių su darytinas).

Aš esmi įsitikinęs, kad čia suminėti dėstytojai pa
siryžę mokyti vaikus, o pe lietuvių kalbose dalykus! O 
vaikai mokysis lietuvių kalbos dalykų! Na, ar ne?

Anais senais gerais laikais, kai dar galima buvo 
pasiklausyti lieti viškų transliacijų, kone kasdien gir
dėjau šitokį skelbimą:čia (kažkurioje valgykloje)

kasdien teikiami Skoningai pagaminti lietuviški val- 
Igiai... Deja, apie tai, kad valgiai būtų buvę pagaminti 
Į ne tik skoningai, o ir skaniai (arba gardžiai) — nie- 
j kad nebuvo prasitarta!

Buvo taip pat įdomus skelbimas, kuris prasldė- 
j davo žodžiais: Ar jūs patenkinti su savo akiniais? 
į Mudu su Jonu patenkinti pasivaikščiojimu, o dar 
• labiau išgėrimu. Bet kuo gali būti patenkinti mano 
’akiniai ir aš?!

Lithuanian Bakery kepa ir gamina visokius keps
imus: pyragaičius, šližikus, tortus, sausainius ii t.t.

Argi tai “kepsniai”? Kepsnys vokiškai Braten, ru
siškai — žarkoje, o visa tai gaminama iš... mėsos! Tai
gi, nebent visi aukščiau suminėti skanėstai kepami iš 

•’mėsos?!
1 Tada mano sūnus buvo patekęs į vienos nepąpras- 
jtai palaidaus liežuvio ir blogų tikslų turinčios žmonių 
! gydyti negalinčios daktarės.

Manau, kad ne “negaiinčios“, o... nemokančios! 
; Vicnas mano studentų — lietuvių sykį man pasakė: 
’nelošk ‘‘chess” su tuo durnium (tai bruvo juodas stu
dentas), jis su tavim negali lošti! Viskas, kaip pridera: 

l tasai jaunas lietuviukas, žinomo, “negali” žinoti, kad 
’■į “šiek tiek” vyresnį reikia kreiptis įžodžiu jūs, o ne 

tu, be to, jis, lygiai, kaip ir čia p^eiktos ištraukMės 
autorius, nežinojo, kad galėti ir mokėti — tai ne 
pats! Taigi, nevisada tik Can't! Be to, ne pateidans, o 
palaido...

Atvyko iš Kanados į Amcnką.^JVažįuojant iš Kau

gijos departamento “caras”-Sch: 
lesinger sako, kad energijos reij šiais metais- liejos 4. dienos 

Į šventės proga kelyje automobi
lių nelaimėse žuvo 619 asmenų. 
Prie jų dar reikia priskaityti 

■ 18 asmenų žuvusių lėktuvų ne
laimėse ir 182, kurie tos šven
tės . metu prigėrė vandenyse.

Washington, — D. C. Ener-

Klys Draugo paskelbtus šmeižtus kartoti ir niekinti N'au-

no į Marijampolę tikrai reikėjo sakyti, kad važiuoju 
iš Kauno į JJelūvą?! Ar ne? Ar Kanada Azijoje?

Nuolat skaitome ir girdime:
Jis nieko daug nežadėjo. Jis nieko daug nepada

rė. Jis nieko daug nepasakojo. (Žinoma, gali būti ir 
ji, o ne jis!).

Jok visa tai nesąmonė! Jei jau nieko, tai nei daug, 
nei mažai!

Jau trečią karią renkatės Jūs, pasaulio lietuvių 
išeivijos jaunime, į savo kongresą. Kaip jau anksčiau 
pastebėjau, renkatės kritišku momentu, kada išeivija 
yra kryžkelėje ir kada ateina lemtingo persilaužimo 
tarpsnis. Tėvynėje padėtis taip pat nėra nei džiugi
nami, nei viltinga. Tai štai kodėl į jus, mielas jauni-

I me, ^krypsta išeivijos akys.
Jaunime, mes jumis pasitikime, mes jumis tikime, 

ir tik į jus tekreipiame savo ŠiahdieDiues viltis.
^0 jums, mano mielas lietmiskas jaunerme, linkiu 

tik sėkmės. Pasaulio Lietuvių Bendruomene su pasiti- 
ktįSmu stebi, kaip vis daugiau ir daugiau išeivijos vai
ras pereina į jūsų rankas.

JNau jei visus šituos “jūs”, “jmnis”, “jums” ir “Jm.- 
^•’ "pat^iriinc “tu”, tavimi”, “tau” ir “tavo”, tai saki
nys tikrai skambės daug, daug gražiau! Juk jaunimas 
— vienaskaita. Šiaip ap taip... Anuo metu juk koman
dos bodavo: kuopa, galk!^(o'*ise kuape, gnDofteA), bi-| 
(■y, stoki (o ne būry, stokite). Gal Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė ne “stebi”, o “Stebime”? Juk ta Bend-

giau, negu vieno žmogaus? Tad autorius, sekdamas 
savo “taisykle”, turėjo parašyti “Stebime”, ar ne? Be 
to, geriau kai, o ne kada... ’

Montrealis. — Sovietų atletas Sergejus NemLsa- 
novas pabėgo ne dėl merginos, bet -siekdamas laisvės.

Kodėl ne Nemcanovas? Tiesa, atrodo, kad netu
rime nė vieno tikrai lietaviško žodžio Su raide (ir gar
su) C, bei turime 'būtent šią raidę ir niekame ištarti, 
pavyzdžiai, 4oknis žodžibs, kaip cara*. centras, ciklas 
ir Lt Žodžiai cicj-s (pagyrimas goram vaikai:’ tiCvs 
vaikas) ir cypti lyg ir lietrrv^ū, bei, pagalino,' kas ga
li būti tikras?

štai Naujienose radau ‘“Nenicanovaš”, taigi, ne visi 
tiek jau ‘tsuaugtėję , kad, pavyzd^Mii. Lietuvos vieną 
vietovę vadintų Tsečkiniai, o ne Gefkinten-Į , .

šokis jau yra pasidaręs dalis mapęs. nes
jaučiuosi linksma .ir laiminga bešokdana. IMar. šokis 
nėra pareiga, bet Tnakmirnias. Išgirdus muziką, tuoj 
pat noriu šokti. Kažkas manyje verčia mane išsišokti.

Būdamas opttnwslas. aš nemanau, kad ši jauna, 
mergaitė iš tikro nori išsišokti, nes juk, pagaliau ir mo
derniškas jaunimas nėr perdėm toks jau beatodairus 
ir akiplėšiškas. Ji, žinoma, norėjo pasakyti, kad ji no
ri iki valiai jyrisišokti. Ir vėl: o ką gi veikia redakcija?

Kątf’ir ■parrikcitus ‘bažnytinėms apeiyoms, malda
knygė vistik yra reikalinga, ypatingai, jei ji yra tokia 
plati 4t visdrą sprm.-mfi, kaip TTK.IC

Ir vėl galime lengvai išsiversti be abiejų “yru”, o
ruomerrč, kaip ir jaunimas, susideda, manau, iš dau-

i — Ode*** ĮD.
(Bus daugiau)
Saturday. July 8, 1978



DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Ėvliikl Rd. (Crowford 

Medical BoHdinf). t«l. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neltsiliepia, skambinti 374-8004.

Uit C. K. BOBELIS 
inkštu ik iLapumo takų 

CHIRURGIJA 
felef. 695-0533

Pox Viiiey Medical Centw 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE Si, ĖLGlk, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGlS 
ISYbYfBjAji IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos di rektoriui.

1938 S, Hinfieim Rd., Westchester, H.
VALA? DOS: 3—9 darbo dienom i* įj

M. Šileikis Dariiis-Girėnas

tį If Iki mfrtidš su jš graliai 
gyvėno. Paskatiniais metais, 
jai susirgus sunkia sklerozės 
liga, Prūsis kelia įnėltis ją pri- 
žiūrtjo, maitino, rengė ir rami
nti. Kada jati bepajėgė teikti Jai 
reikalingoš pl^allnis. rado jai 
vlMbs ligoninėje Ir ligonių pHė- 
žifiHJs tiaiilti'«£. S’febUvo Hife- 
nbš, kdd PHfeis sergančios. sa- 
vb ŽinUnbš riėfl’ 
nėpafaibirihj. t

.EI-------BE 3-5893 .
Uit A. GLEVECKAS 

GYBYTOJAŠ IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W«cf 103rd Stret) 
Valandos pagal suilianmą.

DR. FRANK PLECKAS 
/ OPTOMET RISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. TeL 737-5149 
Tikrina skis Pritaiko akinius įj 

“contact lenses'”
VaL agal susitarimą, uždaryta tre<

Šių metų liepos 2 dieną, sek- atlyginimą, 
madienį, 
pasijuto 
veikėjas 
smarkiai

GRAŽIAI PALAIDOJO FRANK PRCSJ
Lietuviai siuvėjai 

savo namuose blogai surado jaunam Pranui drthbo, lš- 
žinomas visuomenės 
Prank Prūsis. Jam 

suskaudo krūtinę.
Žmona tuojau iššaukė gaisri
ninkus, kad suteiktų pirmąją 
pagalbą ir nugabentų jį į ligo- 

Įninę. Gaisrininkai greitai atvy- 
įko. Jie stengėsi dirbtinu kvėpa
vimu palaikyti plakančią širdį,

DR.LE0NAS SEIBCHS’b.et mažai ką jie pajėgė Padary-f progos

mokė jį prosy toj o artiato. Pra
šytojų jis pasiliko visą savo gy
venimą.

Frank Prūsis Išlojo į siuvė
jų uniją ir glaudžiai bendradar
biavo su įtakingais tos tiHijos 

lietuviais: Juliu Mickis 
Petru Galskių, MiBše- 
ir kitais. Jis neturėjo 
lankyti jokios moky-

nariais 
vičium,
vičium

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antraū. 1—4 popiet 
ketvirti 5 —7 vaL vak.

Ofiso tolof.: 776-2880 _ 
Rezidencijos telef^ 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR ŠMlftURGAS 

Bandra praktika, xpic. MOTERĄ ligo, 
Ofisas 2652 WEST 5yth SI R'JET 

Tel. PR 8-1223
©FlSe VaL.: pfriK, anflad., trėšac 
ir peakt. if 6-8 vaL^Vak. Scštadie 

siais 2-4 vaL popiet ir kitu laiž 
pfi^Al tusitariiną.

ii. Ligonis buvo nuvežtas j Harn-1 klos, bet buvo nepaprastai pa
jui nd, Ind. St. Margarette ligo- stabus ir iš gyvenimo mokėsi 
'ninę, kur nutrūko jo gyvenimo. kiekvieną dieną. Be tb, jis mo- 

kėjo savo mintis išreikšti trum
pais ir aiškiais sakiniais. Netru
kus jis tapo veikliu siuvėjų uni
jos lietuvių skyriaus darbinin
ku. Jis pramoko angliškai grei
čiau negu kiti siuvėjai lietuviai. 
Prūsis buvo įtrauktas į amėri- 

nai Genovaitei Užuojautą ir pa- kiečių siuvėjų unijos vadovybę: 
linkėjo kantrybės ir energijos. Unijoje buvo airių, bet ten bu- 
šermeninėjė visą laką buvo ve-}V0 daiig rytų Europos tautų 
denies brolio sūnus Dr. Algir-į imigrantų jų tarpe buvo žydį, 
das Prūsis, jo žmona ir duktė.:lenkų, ukrainiečių, serbų, italų 
Jie priėmė atvykusius, papasa-jjr į^taip kalbančių siuvėjų. Lai-

siūlas.
Pirmadienio vakarą, liepos 4 

dieną, velionis jau buvo pašar
votas Mažeika — Evans koply
čioje. Frank Prūsis turėjo daug 
gerų draugų, todėl daugelis at
vyko į šermenis, pareiškė žmo-

i

liau pirmininkauti teko Pranui' 
Prusiui. Nariams išmirus arba 
išsikėlus į kitas Chicagos apy
linkes, Prūsini teko likvidboti 
minėtą klubą. Jis atliko viską 
tvarkingai ir pavVžditigai.

Prūsini teko gyventi iF veik
ti, kai lietuviškame visuothėni- 
hiahiė darbe buvo daug tiėsusi- 
pratimų ir aštrių politinių gin
čų. Prūsis buvo naiijibhietis.

w r v Jis ašlHai kritikUdUaV4 kairėn
gMs IF išUkhridš Hras. Jis tbkš krys|jataiičitiš sato tautiečius, 
bill’d Hšą fJ’HHMHią. Vėlidit; kai žihdfl^i firirtis, jis iiiitdFė tttiva- 
vedė dabartinę savo žmoną Ge
novaitę; tai taip Jiat parodė jai 
gera savo širdį ir draugingu
mą. Kai antFoji Prūsienė susir
go sunkia liga, Pranas ją visą 
laiksį rūpiriosi, surado jai geri
ausius gydH' jus; laikė brangi
ausioje ligoninėje, kad tiktai ji 
sustiprėtų ir pasveiktų.

Be siuvėjiį Unijos, Pranas 
dalyvavo ir kitame visuomeni
niame darbe. Jis priklausė Chi
cagos Lietuviu Draugijai ir ke
lis metus buvo jbs valdybos na
rys. J iš taip pšt buvo Rytų 
Žvaigždės Klubo nar? s. Bet 
daugiausia darbo ir energijos 
jis įdėjo i Hutiibdld Parko Lie
tuvių PahtiHJ klubą, šį klubą 
įsteigė Dr. Atitartas Montvidas, 
Dr. Petras . Zalatorius, Kazys 
čepukas, Mikas Lileikis, Pranas 
Prūsis ir kiti tais laikais veiklūs 
lietuviai. Primas buvo klubo 
narys, o dažnai būdavo išrenka
mas klubo vaidtix>ri. Mirus il
gamečiu! pirmininkui Dr. Mon- 
tvidui, pirmininku porai metų 
buvo išrinktas Cėpukaš, o vė-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

tų ir jįo’S 
pavĮžtiiti-

žinoti į busų okupuotą Liėtiivą. 
Jis ilbrėjo nuvykti į Dusetų kra
štą, pamatyti Užpalius, bet jo 
neleido. Dar didesnis pyktis jį 
ėmė, kai iš jo atėmė devynias 
skepetaites. Jis nusivežė Vil
niun 12 skepetaičių, apdovanoti 
riėindtytaš anūkės Devynias iš 
jo atėmė, o paliko tiktai tris. Ne 
vienam Amerikos lietuviui jis 
pasakbjb savo pasipiktinimą, kai 
muitininkai jį paliko be skepe
taičių. Jis ir muitininkams iš
dėstė savo nubhionę apie jų pas
tangas įkurti ^socialistinę tvar
ką.” '

Prūsis pritarė pastangoms at
statyti demokratinę santvarką 
Lietuvoje, o vėliau buvo vei
klus Amerikos Lietuvių Tary
bos darbo rėmėjas.

Prusiui mirus, lietuviai nete
ko sąmoningo, apsiskaičiusio, 
doro lietuvio, žmona neteko ge
ro vyro, pažįstami — gero drau
go-

Gudelis pareiškė savo asme
nišką ir Naujienų užuojautą 

{Nukelia į 6 pstJ

.v* j <0J° apie paskutines velionio j-uį Degant Pranas tapo unijos 
. . dienas ir kvietė atvykti į laido- organizatorius, dalyvavo taldy- 

4Z.X . | tuves. įjog posėdžiuose, važinėjo į korl-
Aparatai - Protezai., NKaTbar

ssira^t^
24S5 Wo»t ŽŠrd Št, Chicago. III. 6062' 
_____ T,(įf.; pRočpoct 6-5084

PĖAk KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna iparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŽĖRĖ N AS 

. .Tai. WA 5-8063

MOVING
Apdriūsti* perkfeuifymes 

tt įvairi v atstūmę.

AMfASiAS VILIMAS
I TeL J7&-18W irM 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO tElMOS VALANDOS 

v'hi^ ^dįrdMoį 4 WdM, 
rtfc El A. ft.

tFftarHį/ Rtfbt: kasdien nuo pir- 
madieitib ffi pėnktadienio 3:0C 
-^3:30 vai. pbpiet Šeštadieniai' 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

T Vedefi Aldona CŽaulcut
Tėlėf.: MĖmloefc 4-2411

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO; ILL 60629

Didžiausias kalthi 
poi trinkimoj 7^^

Uatar| telHidaka 9^ 
Chič>Me>

(ptai<o9> ir

— 'Jei ilfidti kAmtrils kuri< 
Naujienas^ pra- 

šo&£ jų Mt?
jiems 'ūųsime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

vcncijas ir dalyvavo į*ytaiii& 
siuvėjų unijos gyvenime. Bet jiš 

koplvčia vyresnio amžiaus žmo- laiką pasiliko prosytojas. 
nių ir jatiriimb. Lygiai dešimtą p^os^i ?friau“
valandą Genovaitė Giedraitienė ..^e. ^u~
užgiedojo atšisv^kiriimo giės-j^^ savo darbą labai gerai at- 
mę, o vėliau Martynas 
tarė šiu ?š žbdžitiš:

— Mes čia atėjbirfc’ 
kinti su gėrū liėturiu 
doru žmogumi. Jį pažinome vr 
suomehiniame darbe ir kasdic- 
hiniame gyvenime. Visi žinome,- 
kad jiš Bdvd gėčaš vtfaS; gerrtš 
visuonieriihinkas ir nėpaįtfaštai 
doraš ir gėraš liėttivis.

Jis baiife savo gyveftiiho kė- 
ią t; dėl ir verta keliais bruo-f 

žais Frarik Prušį prisiminti. Jis 
*iriiė Liėthvoje. Dtisetų apylin-1 
<ėje. Žinome^ kad šiaurės Lie-1 
uvoje yra didelis Uusetų ėže-l 

~as, o apie minėtą ežerą yra di
lelės balos* kurios viet mis pa
liomis vadinamos. Už minėtu 
balų esantis kaimelis vadinosi 
Užubališ ar list Prfišis gimė 
tame Ehisetb apylinkės krtifnc- 
iyje ir jaifrias atvyko į Ameri
ką. Jis čia atšitado 1910 me- 
ais, kai daugelis jaurttt vyrų ir 

moterų, norėdami pamatyti pn- 
jaulį ir užsidirbti gerasnę duo
ną. Užubaliuose jauniems žmo
nėms tais laikais nebuvo dides
nių vilčių praaidi ūžti ir šėnrią 
užauginti.

189G metais jo vtrasnis bro
lis jau buvo Amerikoje. Eida
mas pėnkioliktus mė(uš. pašiė- 
kė Chicagą ir nuvyko pas bro
lį. Netrukus Pranas apsigyveno 
pas čepukus, kurie tais laikais 
turėjo ,sato rtanią Šiaurės Chi- 
cagbjė, (Jaklcy Gatvėje. PirinčF 
ji pažintis sūrišo jūos visam gy
venini iri. Jiedu dirbd (S patį vi
suomeninį darbą lietuvių tarpe 
iki mirties. Amerikoje FWia3 
turėjo pramoki! kokį amatą, 
kad galėtų duoną užsidirbti, ap
sirengti ir attimicsreiris padėti. 
Tuo metu daugelis lietuviį phb, 
moko siuvėjo amato ir gaha 
sėkmingi vertėsi. Nė t»rp go
tai, kaip šiiivėjai šiandien v^r- 
ciasi, bet dirb > ir kovojo už ge
resnes darbo sąlygas ir didesni

Prūsis 
iadienio

buvo laidojamas tre- 
rytą. Prisirinko pilna

Gudelis k-
| Prūsis buvo geras tyfds iF 

atšišvei- šeiinos. narys. Jiš vbtiė litukai- 
ir labai

/ kAbiŪNbt’i PAULAUSKUI
. Tragiškai žūvnšiarii 4 metų •' į

myfnnas Rimufi, išskyrė žiauri hiirtiš iš niūsų 
įįįS'ėnihib dMr riep'ražyiiušia gėle. Jau praėjo 4 įlietai, bet 
atrodo, kad dar tik šiandien buvo. Musų širdys pilnos skau
smo ir ilgesio tavo žydrų akių, kaip kas vakarą pakeliam 
akis į dangų" ir žvaigždes. Atrodo, kad tavo mėlyna akys 
taip pat žiūri į niiis.

giliai Liūdi tavęs-.
Mama ftvelyna ir patėvis Balys Daugeliai,
§€&ūo Atidroitė ir brolis Edmundas Paulauskai,
sešuo 15ldria ir broliš Algirdas Daugeliai,
močiutė Juzėfa čižauskienė,
teta Staše ir Povilas Kanopai,
teta Sofija ir Raimundas Mišauskai
Krikšto mbtina Sofija Ališauskienė

--------------- ------------------------ -------------_ - _ -

Jfil Juš ®T'Ė
SIUNTINI ■' DOVANA | LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUbOKiTES PATAENaVIMu PLAČIAI 
ŽINOMOŠ FIRMOS

PACKAGE EXPRESS 1 TRAVEL AGENCY, INC.
(LltENSED B< 

VYRIAUSIA įsfAfČA

1776 Broadway, New Ysfk, Nf Y. 10019 —TeL: 581-6590—581-7729
Sittrttiniaij siunčiami peF firthiį, paskfflftio vietų parėkia Ifufrifirau^iu lai

ku. Siuntinių pristatymas girantuoi^š; VisNtfli/ilSJ a’jiibbkji/rii tht&į įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių; taip pat maisto ptoduklį, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryfa kasdien nno 9 valandos tyto iki 6 valandos vakaro, šėštadieniais ir sek- 
riiadientais tido 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
ALLESTtdWN, PA. — 126 Tiighm«n SfrMt_____ —___ _
BALTIMORE ŠI, MO. -1 1828 Flwf StrwY .....................................
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 48S McOomld Av»nu« _____
BUFFALO 12, H. Y. — 701 FHImor. Av«nu« ..... ....................
CHICAGO 22, III. — 1241 N«. Athland Avenu* --- ---------------- -
tfiitAdd, ILL <6629 _ . 2«o4 Wert 
CHICAGO, itt; 40609 1R53 Wert 47 Strert .. J------
CLEVELAND 12, QW« -B 1«28 Kenihvurt* A«eSv4-i^-i—- 
DETROff ižį ftlA. — 11401 Joj Cerrweu Aeenv«—..------------
HAMtliAMc<; Mirt. — 11339 Jo« «v.h’de‘
LAKEWOOD, N. J. 08701 — 234 Second St»_..... ....... —------- -----
LOS ANGELES 4, CelH. _ 159 So. Vermont Av.nrft 
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD,__ -------------------------------—
MIAMI BEAČH, Fit. 33139 T2GL17 St.________ ____ _______
NEW YOUR 3, H. T. 78 Second Ąwm»ė _ ____ su------- -
NEW YORK 3, N. Y; 324 E. 9 St.____ ....
PHILAOiOftiA. P«, 19123 1013 fl. Mjftftit Jt. 

.-PHOENIX, 22GI7 N. BImI 6«won Kirf___ ;
RAHWAY/J. ' — 47 Eert Mflton AvtMM — Siz. 
SOUTH RIVGR, N. J. _ 41 Whlteheed AvttM __
šrtyįR mJ. — iooi kenn.b4i Aite. _
SYRACUSE, M. Y. — iri Mereefa TOC-? .T 
WOoiMAVfcR, tJuWtii, R. Y. 11411 — 80-14 Jemaice Ave.

— 435-1654
— 342-4240
— 633-0090
— 895-0700
— 436-2811
— 925-2787
— 376-6755
— 771-0696
— 365-6780
— 365-6740

- 363-0494—
— 385-6550

- 315-866493*
- 305-673-8220
M 674-1540
— 475-7430 

2<5-WA-5-8878
- 602-942-8770

— 381-8800
— 257-6320
— 5894464
— 475-9746
— 296-5250

"Žiūrėkite, broliai, 1 savo pašaukimą, kad nedaug yra išmintingų kū
nų, nedaug galingų, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26, 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jtj širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir Iš
rinkimą tikrą.

IV. RASTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika S? Evans
• Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
AIARQUETTE FUNERAL HOME 

11 / 2533 W. 71st Street 1
į • 1410 So. 50th Ave., Cicero

* Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ automobiliams pastatyti

NARIAI:
Ckiea^oe
LietnViį
Laidotuvių
Direktorių
AAtotiAcijON

AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTh 
* 

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYŠk.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 F o. JJTUAN1CA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401
.r- — - - —■ « ■*. I ■ ■■ ■ '•*** K*-

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, HL Phone: OLyinpiė 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
U4Š Š». CALIFORNIA AVE. Phm»: LAfayetii iii ji

GEORGE F. Rl DMlNAS
3d$ Šo. LltUANlCA A VE. TeL: Y Ari* 7-iiiMlŠ»

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACEAWICI)

£414 WEST 69ta STREET RApiMle’ 7-1118
2314 WEST 23rd PLACE VH.tftU 7-fcTl
110$ SOUTHWEST HIGHWAY, paloe Hille, PL 174-4411

P J. RIDIKAS
3354 So. HALSTKD STREET Phene: Y1t4» 7-1111
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- rašytoja. Ji 
Dirvoje, Vy-

Worcesterio Lietuvių Piliečių >ia Antonio Wackell Varikele- 
Kluhas šiais metais atžymėjo vičienė yra poetė 
savo 75 metų sukaktį. Per visą f rašė daug Moterų 
šį pusmetį bus ruošiami įvairūs tyje ir kitur, 
parengimai. ) Julia—

Jau pirmas įvyko. “ 
banketas, įvykęs birželio 17 die 
na. Banketas buvo labai pasek
mingas. Klubui vadovauja in
žinierius Edvardas Tamulevi
čių^ — pirmininkas; Jonas Kas 
peras — 43 metai kaip iždiniu-f j ienom s 
kas; Al. Zenkus — sekret.; Leo dėl neatsiranda žmonių, kurie 
Bankietas; finansų sekret. A. Į parašytu, aprašytų apie viską. 
A. Tamulevičius; M. Bankietasj Tiesa ponia Miliauskienė daž' 
ir kiti. O kitas didelis klubo pa nai ralo “Darbininke” ir “Drau

daktaro Karpavičiaus f 
Tai buvo žmona Marta, J. Phillips, sūnus i 

Mikas ir Juozas — Worcesterio 
policiniskas. Alžymėjimas 96 ’ 
metų tėvelio — banketas įvyko* 
Charle^ restorane, Millbury gat j 
vėje. Tiek daug yra -žinių Nau-.

Worcesteryje, .bet ko-

01604. Svečiai kvieėiami ir lau
kiami rugpiūčio 19 ir 20 d.

... . '* '
— KpL Plepūno Dariaus ir 

Itn. Stasio Girėno minėjihias —‘ 
15 m. mirties sukaktis, bus lie-1 
pos 16 d. 2 yaL popiet prie jiein^ 
pastatyto paminklo Lituanica- 
Plazoje, 67-ta ir California Ave. 
Ruošia Amerikos Legiono Di
ria us — Girėne postas.* Visuo
menė kviečiama dalyvauti, o po 
minėjimo;?atsHaukyti Naujienų 
piknike,. Polonia sode, prie 46- 
tos ir Archer.

Namai, Sėmė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

hUmal, Žara* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOK ĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

sūnui Dr. Algirdui Prūsių?, jo 
žmonai, dukterims ir abiem sū
nums, o taip ir pirmosios žmo- 

1 nos giminaičiams, atvyk u-
rengimas įvyks rugiūčio 6 die- ge”. Tačiau labai vienpusiškai, į siems į šermeninę ir dalyvavu 
na. Klubo abejose salėse ir klu-Įrašo tik kas įvyko Maron y j e, siems laid tuvėse.
bo parking loto vietoje. Tai 
bus piknikas, muzika, dainos. 
Visą dieną lietuvilka muzika, 
šokiams gros Levandowskio 
žymus orkestras.

Lietuvių Piliečių Klubo pa
rengimams gelbsti Lietuvių Mo 
terų (Piliečiu Klubas. Gabios šei 
mininkės Aldona Valatkiūtė Si 
makauskienė ir Marijona No- 
reikiūtc Lapinskienė.

Naujas pirmininkas Edvar
das Tamulevičius dar tik ant
ras metas kaip vadovauja, ta
čiau didelę pažangą padarė, pa
keldamas klubą finansiškai ir 
morališkai.

Tėvų dieną buvo pagerbtas žy 
mus veikėjas, organizacijų ir 
parapijų tvėrėjas, 96 metų am
žiaus Juozas Glavickas. Jis yra 
senas. SLA 57 kuopos narys, 
šiuo tarpu jau gyvena Mafulai 
čio senelių namuose. Glaviekai 
išauklėjo gražią šeimą. Vyriau

....

Shriusburyje iri bažnyčioje.
Noriu padėkoti SLA vicepr.e- ’ Gudelis pasakė angliškai, kad ir 

zidentui Aleksandrui Chapli- lietuviškai nesuprantantieji, ga- 
kui už mūsų aplankymą, po ne- lėtų žinoti apie pagrindinius 
laimingo įvykio — gaisro. Di-. Prano Prūsio gyvenimo bruo- 
delis ačiū! Ižus.

SLA rinkimai ir ne už kalnų! Genovaitė Giedraitienė sugie- 
nominacijos. Nominuokime tąldojo laidtuvių giesmę, o vė- 
pačią mišrią valdybą: Povilą P.jliau, kol ėjo atsisveikinimas, 
Dargį, Aleksandrą Chapliką,Įgrojo laidotuvių maršus. 
Meiliūnienę, Eufnosinę Mikužis,* 
Krstiną Austin, Milerytę ir dr. 
Degesiūną.

Visi patyrę SLA veikloje.
Aš tai jau balsuosiu, už šį 

valdybos sąstatą. Visa valdyba 
jau pažįstama ir žinoma...

J. Krarinskas

, GRAŽIAI PALAIDOJO
FRANK PRŪSĮ '

(Atkelta iš 5-to psl.) 
žmonai- Genovaitei, posūniui 
Bruno Bučiui su seimą, brolio

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu: ’ ■

MARIJA NOREIEENl
M08 Weft Sftk SU Chicago, m M62t • TeL WA M7S7

Molis pesirtflMmas geros rOiiee {vairi? prefchfe
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtUV.

TeL 1544W

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS IRYK1

2646 W

“LIETUVOS AIDAI”
KAZt BRAZMIONYTE, 

PROGRAMOS VEDĖJA
WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLXR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

, 71st Street,. Chicago, Illinois 60629
Tehf. - 778-5374

Vėliau pagrindines mintis

Iš šermeninės 23 pilni auto
mobiliai nulydėjo karstą į Lie
tuvių Tautines Kapines, o vė
liau šeima paskvietė Velionies 
draugus užkandai Šarkos ręstom 
fane.
? Tebūna pavyzdingam Lietu- 
Vos sūnui lengva, Amerikos že
mė.

Reporteris

. — Kun. dr. J. Prunskis, Altos 
informacijos direktorius, pas
kyrė 4 premijas bendroje $1,000 
sumoje lietuviškoms radijo va
landoms už geriausią reportažą 
patriotinėmis, politinėmis, reli
ginėmis bei kultūrinėmis temo
mis. Vertinimo komisijon pak
viesti: kun. Anicetas Tamoši
ūnas, dr. Leonardas šimutis, dr.

— Dail. Jurgo Juodžio darbųKazys Šidlauskas, Juozas Sko- 
rubskas ir Wytuutas Kasniūnas. parcxla ruošiama gruodžio 13- 
Konkurso pabaiga 1979 m. sau
sio 1 d. Medžiagą siųsti Ameri
kos Lietuvių rJ arybai, 2606 W. 
63,St., Chicago, IL 60629.

— Dr. Vytautas Balčiūnas iš
Racine, Wis., įteikė Naujienoms 
rankų darbo tautinę vėliavą, 
dailiai nupintą iš stambių gijų 
originaliu būdu. Tai jo vienuo
likos metų sūnaus darbas. Si 
brangi dovana teks vienam pik
niko dalyviui liepos 16 d. Nau
jienų skaitytojai, galį paremti 
rankdarbiais bei įdomiais ir ver- viet i jos * lanko gimines ir pažį-i 
tingais fantais dienrašti, prašo- Stanius bei Amerikos lietuviu 
nū apie tai pranešti administra- institucijas. Lydima brolio, gyv. 
cijai, o. daiktus pristatyti į pik- Racine, Wis./lankėsi Naujieno- 
niką Polonia; sode, 46-ta ir Ar- pas jį j j yra apsistojusi ir 
cher Avė. jsu Kelertų šeima dalyvaus Nau-

— Dlinois valstijos loterijoj j^enU piknike liepos 16 d. Polo-
liepos 6 d. Big Pay Day lošime n*a ^rove’ 46-tą ir Archer Avė. 
laimėjo /22, 31. 9 ir 7830. Gold- _— Jaunesniųjų skautų ir 
Strike traukime laimėjo 13, 15, skaučių stovykla bus Rako sto- 
08 in 23. j (vyklavieteje, Custer, Mich., pra-

— Lietuvių^Skautijos VTTau-’sidės ši šeštadienį, liepos 8 d. 
tinė stovykla bus rugpiūčio 13-26 Stovykloms vadovauja Kazys 
d. Treasure Valiev Scouts Re- ^ece\Tčius, Alvyda Baukutė *r 
sedation,. Pleasantdale Rd., Irena Rugienė. Stovykla lanko- 
Paxton, Mass^ apie 13 mylių į ma ^ePOs ^5 ir 16 d.
šiaurės vakarus nuo Worces- — Helen Prancik, 7253 So. 
terio. Stovyklų bei pastoyyklįį Western Ave., buvo susirgusi, 
riršininkai bus Lilė Milukienė, Gydėsi Christ Community ligo- 
Irena Kerelienė. Sigitas Miknai-jninėje, a dabar sveiksta ir sti- 
tis ir Alfonsas Samusis. Stovy-;prėja namuose sūnaus ir mar
kios mokestis 105 dol. už 2 sa_ čios globojama. Būdama socia- 
vaites ir 55 dol. už savaitę, rei- jj, jj susilaukė užuojautos ir ge- 
kia įmokėti ?20. Stovyklautojus rų linkėjimų laiškučių, gėlių ir

' gausių lankytojų, ligoninėje ir 
namuose. Visiems už visa tai ji 

[yra labai dėkinga, o labiausiai 
’Domicėlei Andriulienei iš Hart, 
Mich. (Pr.)

! s
■ — Keramikos kursai, Terra 9 
Studio vardu, vadovaujami mo
kyt Audronės šimaitytės, pra
sidės liepos 10 d. Del informa
cijos ir registracijos skambinti 
925-4949. Gera proga išbandyti 

;meno gabumus. (Pr). į
- —Į

! — Liet Paštininkų Sąjungos? 
30 metų sukakties sobūvis-gegu- 

jžinė įvyks liepos 9 d. Vyčių sa-

16 d. Lietuvių klube, St Peters
burg, Fla. Ją bus atžymėta 60 
m. Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis. Parodą ruošia klubo 
valdyba.

— Aldona Petrauskaitė, De
troit, Mich., baigė biologijos 
mokslus magistrės laipsniu 
Wayne State universitete. Jau
noji akademike yra aktyvi lie
tuvių jaunimo organizacijose ir 
veikloje.

— Ona Kelertaitė iš vak. Vo-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’denUs
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Mūrinis 2 butų' naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

2 butu 9 m. senumo. 2 no 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik $82,500.

72 ir Campbell VA aukšto naujes
nis mūrinis namas. Įrengtas rūsys. 
$65.000. < ’

10J4 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25.000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS — parfinkam 
nuomininkui

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
mą. Siūlyti Tel. 476-7727.

registruoja Algis Glodas, 15 
Ayrshire Rd., Worcester, MA

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)PATRIA CO.

I
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

' TeL 247-5081

Buy a window that gives you your money back.
New Thermal Comfort Vinyl Replacement 

Windows more than pay for themselves in what 
they save you in energy’ bills. And upkeep.
They insulate like wood. But never need 

paiting. And last just about forever.

thermal comfort, inc. F0R FREE
130 N. Ridgeland, Oak Park, III. 60302 BROCHURE 

Daily 9 to 5, Monday 9 to 9, Saturday 9 to 3 524-1888

• Bus trumpa programa, gros Ra- 
monio orkestras. Veiks baras ir 
virtuvė, bus gausus dovanų pa
skirstymas. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. Įėjimo auka 
•$1, Pradžia 12 vai. vidudienį.

. e (Pr-)- \
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 Šo. 
Sacramento. Tel.247-5018. (

RENTING IN GENERAL 
N u • m o i

2

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

PRINTING
OFFSET STRIPPER 

color. Experienced only. Days.
Good benefits.

ASK FOR NICK
666-7400

BRAKE AND ALIGNMENT 
MECHANICS

We pay hourly rate plus bonus based 
on production. Must have own hand 
tools and experience. For informa
tion call Mr. Mears, or air. Jackson 
at:

449-6679,- 449-0245, 786-2096 
or 786-2097.

MACHINISTS,
Immediate openings for experienced 
operators in the following jobs: 
DeVleig-Jig Mill Gleason Spiral- 
Bevel. Gear Cutter & Grinder. 
Must be able to read blue prints, do 
set up and have own tools. Excellent 
benefits program.

PRECISION GEAR
4545 S. Western Blvd. ♦ 

847-4211 
Ms. O’Shea

An Equal Opportunity Employer M/F,

PRINTING FOREMAN

Working ioreman, zna snut, Com-’, 
mercial Shop. South loop location. I 
Run Miehle equipment & supervise: 
3 men 2nd shift. Sil per hour..........?

Call RON 427-2926.

rpr \ I Working foreman, 2nd shift. 
' *' I marčiai Shoo. South loop lo

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

VIENETŲ mūras Ir garažas. Nau-4 
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

MODERNUS 15 metų, mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000. *

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. jT?

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj Ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės.- Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 irbx 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

*
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicago* miesto loidlmt, 

Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tol. 927-3559

f
REPAIRS ON HOMES & FLATS 

AND APT. BLDGS.
ROOFING • SIDING • DOWN 
SPOUTS • CEMENT WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES 
KITCHENS • REC. ROOMS • 
DORMERS PAINTING • INTER- 
IOR & EXTERIOR WORK. - 1 

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN 

CALL ANYTIME 
878-5682 or 769-0514

32—85 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas penslninkaim
Kreiptis . 'Jį

4445 Be. ASHLAND AVI. 
52X775

LAIKRODŽIAI Ir MANG1NTMS f

Pardarimas Ir Ttisyaus # 
UM WIST 5Wi STREET
T>Wf4 RlpwbUc MM1 

,, , ■■■- -Z

M. HM KUS 
Notary Public _ 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplswood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Z 1% HIGH RATES 7 > %
SfX. PAH) quarterly AT ■ ___

PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM
$5000 or more 

minimum 
30 montM

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

CHICAGO, ILLINOIS 60632

PER ANNUM 

certificate 
$5000 or more 

4 year mln.

PER ANNUM 

$1000 or more 
1 yur mln.

f.

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

BEST THINGS IN LIFE

Frenk ZxpoHs mn

iMtVMAMCr

State Farm Life Insurance Company |

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues .
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Išnuomojamu 6-šiu kambariu bu
tas su dviem miegamaisiais 2-me 
aukšte be baldų, be vaiku ir be gy
vuliukų. šeimininkai — ramūs pen
sininkai. Teirautis popietinėmis va
landomis.

Tel. 471-0737.

ELECTRONIC
TECHNICIANS

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

HELP WANTED — M4LE 
Darbininku reikia

COMBINATION MAN

Top salary plus commission for good 
experienced man. No floaters. Paid 
hospitalization, vacations & holidays. 
Apply in person or phone

MAYERS AUTO
6839 W. Irving Park Rd. 

545-5408

Rapidly expanding electronic manu
facturing plant located in Skokie is. 
seeking qualified people in the field 1 
of home entertainment, audio systems 
repair, 8 track stereo cassette, etc. 
Position requires experience of SO
LID STATE CIRCUITRY, Good Com
pany benefits including paid holi
days, hospitalization & major mcd - 
cal. etc. Salary commensurate with 
experience. Please contact Linda at 
965-3170 for an appointment.
R. J. MacDONALD INT. CORP.

7707 N. Austin, Skokie, 111. 60077

i OFFSET PRESSMAN
HELP WANTED — FEMALE 

Dirbinlnkly Relkh

PUNCH PRESS 
OPERATORS

We have openings for 1st shift 
for operators, with 3 years exp. 
No set-up. Excellent benefits, 
quiet neighborhood.

BELL ELECTRIC 
778-6111

Equal Opportunity Employee M/F

Miehle 136 single color. Full bene
fits. Top wages.

Call RON 427-2926.
; HELP WANTED — MALE-FEMAL1I HELP WANitD — 

PRES S M A N J Reikią Darbinlniry Ir Darbi ninkly^
Some printing experience in High ’

‘ NEW RESTAURANT
has immed. openings for salad pre
parers, Line cooks day night, pre
paration cooks night, 4 dishwashers. 
Apply 94th Aero Squadron 1070 S. 
Milwaukee. Wheeling.

School shop or trade school. Will 
train on AB Dick. 5 day wk. Air 
cond. shop. Good wages. Time and 
Yi overtime. Ptofit sharing. Free 
hosp. ins. Paid lunch period.
NORTHWEST SUBURBS, 673-4646

t MAUmHSm, QUC45O V lLk Saturday, July sJlOTX'”




