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LIETUVIŲ PROTESTAS PRIEŠNETEISĖTAI NETEISUS PETKŲ
Brattleboro, Vt. — Beveik 

visoje Sovietų imperijoje .prasi
dėję disidentų teismai, tikslu 
užgniaužti laisvės ir žmogaus 
teisių kibirštėlę, susilaukė vi
same laisvajame pasaulyje at
garsio ir protestų. Laisvajame 
pasaulyje daugiausia triukšmo 
keliama dėl dvejų žydų tautybės 
disidentų ščaranskio ir Ginsbur 
igo pasmerkimo, visiškai užmirš 
tant kitų tautybių disidentus, 
kaip, pavyzdžiui, dešimčiai me
tų į Gulago kacetus įkištą lietu 
vį Viktorą Petkų, Gardine nuteis 
tą ukrainietį levko Lukianenką 
ir daugelį kitų. Atitaisant tokią 
tylos skriaudą, virš šimto Bratt 
leboro miestą ir apylinkėje gy
venančių. lietuvių jaunų mergai 
čių, kaip rašo “Chicago Sun- 
Times” liepos 19 d. laidoje, gie 
do j o giesmes ir šaukė atatinka
mus Šukius žygiuodamos pag
rindine miesto gatve. Toks dide 
lis jaunų lietuvaičių tautiniais 
drabužiais- pasipuošusių kreipė 
visų dėmesį ir vertė pamastyti 
apie nuteistojo Viktoro Petkaus 
•kančias Gulago kacete.

- Lietuvaičių protesto demons
tracijoms vadovavo 72 metų 
amžiaus Marija šulskienė, lie
tuvio jūrininko Simo Kudirkos 
motina. Lietuvio, kuris 1970 me 
tais buvo pabėgęs iš Sovietų žve 
jų laivo Massačiuseto vandenyse 
ir kurį Amerikos sargybos tar
nyba krutuliai grąžino į rusų 
rankas. Dabar Gulago kacete 
kenčiąs Viktoras Petkus,. 49 me 
tu amžiaus vyras, ir dar keli 
okupuotos Lietuvos lietuviai pa
dėjo-Marijai 'šulskienei rūpin
tis tuomet jau esančiu irgi Gu 
laįgo kacete sunumi Simu Ku
dirka, kai šulskienė visaip sten 
gėsi padėti savo sūnui.

Prieš savaitę, negirdint ir ne
žinant pasauliui, kai pasaulio 
dėmesys buvo nukreiptas į šča
ranskio ir Ginsburgo teismų ei
gą Maskvoje ir Kalugoje, paty
lomis buvo okupuotame Vilniu
je, Lietuvos sostinėje, nubaus
tas Viktoras Petkus dešimčia 
metų sunkiųjų darbų kalėjimu, 
atidirbant sunkius darbus Gu
lago kacetuose. Be to, bausmei 
atlikus, dar išgyventi kitus pen
kis metus kur nors šiaurės Sibi 
ro trėmime.

Sen. Percy laiškas 
ir mokslninky nuomonės

Sen. Charles Percy, respub
likonas iš (Ilinojaus, besirūpin
damas disidentais ir jų teismais 
Sovietų imperijoje, pasiuntė 
laišką į Baltuosius Rūmus, pra
šydamas ar gal net ir reikalau
damas, kad prez. Carteris su
šauktų laisvojo pasaulio užsie
nio reikalų ministerius, kurie

Liepos 20: Severą, Česlovas, 
Aukštuolė, Tuopa. Anis, Alvy
das.

Saulė teka — 5:32, leidžiasi 
— 8:21.

Mitas, tvankus, lią griaus. 

apsvarstytų žmogaus teisių da
bartinę padėtį, sąryšyje su Brež 
nevo Helsinkyje pasirašytais ak 
tais.

Vienkart disidento ščaranskio 
žmona Natalija varo didelę ak
ciją laisvajame pasaulyje disi
dentų naudai. Ji buvo susitikusi 
ir kalbėjusi su Europos valsty
bės vyrais ir taipgi su JA Vals
tybių viceprezidentu Mondale. 
Paskutiniu metu ji tarėsi su 
Amerikos mokslininkų sąjunga, 
kuri ją atsikvietė i Ameriką.

Kaikurie sąjungos mokslinin
kai yra nuomonės, kad spaudi
mą į Sovietų vyriausybę reikėtų 
pravesti pavieniai, nes toks 
spaudimas mokslininkų sąjun
gos vardu pakenktų mokslinių 
žinių pasikeitimams, kurie da
bar vyksta tarp Sovietų ir JA 
Valstybių vyriausybių. Moksli
ninkai mano, kad efektingiau 
būtų paspausti Maskvos ponus 
ekonomiškai.

Kremlius ir Havana

Angoloj; susiras Vietnamą
Kinshasa, Zaire (AP). — An 

golos partizanų ir laisvės kovo 
tojų sąjungos UNITĄ užsienių 
reikalams ministeris Jorge San- 
gumba pareiškė užsienio žurna
listams. kad Angoloje Kuba ir 
Sovietai susilaukia sovietiško 
Vietnamo. Atseit, UNITA są
jungos partizaninės kovos An
goloje plečiasi ir jos pridaro vis 
daugiau ir daugiau žalos Kubos 
bei rusiškiems kareiviams. Par
tizaninių kovų vadai įsitikinę/ 
kad Kubos ir rusų kareiviams 
dižuglių gyvenimas nepažįsta
mas, nepakeliamas ir todėl jie 
negali gerai kariauti džiunglių 
sąlygose, nemokant vietos kal
bos. Jie susilauks tokių pat pa
sekmių, kaip JA Valstybės susi
laukė Vietname.

Angolos partizanų lyderiai 
tvirtai tiki, kad marksistinė Lu 
a ndos vyriausybė Angoloje, re 
miama Maskvos ponų ir alaiko 
ma Kubos kareivių, susilauks- 
tokio pat likimo, kokio susilau
kė savo laiku Vietnamo vyriau
sybė, palaikoma Amerikos. Jie 
sako, kad dabartinė marksisti
ne Angolos vyriausybė žlugtų 
vienu ar kitu atveju: pasitrau
kus Kubos-Sovietų kareiviams 
arba pravedant visuotinus ir 
laisvus rinkimus.

Vietnamas nori gėry 
diplomatiniu santykių 
Vietnamo užsienio reikalų mi 

nisteris Phan Hien, besilankyda 
mas Australijoje, pareiškė, kad 
Vietnamo vyriausybės pareigū
nai susitiktų su JAV pareigū
nais betkada ir betkur kalbėtis 
santykių reikalais, kadangi geri 
diplomatiniai santykiai abiems 
šalims yra tiek svarbūs ir reika 
lingi, jog reikia susėsti ir pra
dėti rimtai tartis. Vietnamas 
net atsisakė sąlygų, kad JA Vah 
tybės, prieš sureguliuojant diplo 
matinius santykius, suteiktų 
Vietnamui ekonominę pagalba 
tf sumokėtų karo nuostolius.

Iš Meksikos įvairiomis priemonėmis bando įįvežti į JAV narkotikus. Tam tikslui naudoja
lėktuvus, senus automobilius ir kitas priemones. Dažniausiai narkotikus palieka pas pasienio 
ūkininkus, kurie šitokiais dalykais nenori užsiimti. Narkotikus gana gerai užuodžia pasienio 
sargai. Jie seka kiekvieną prie sienos artėjantį automobilį.BAKALIS KERTASI SU THOMPSONU• DĖL VALSTYBĖS MOKESČIŲ

Rengiasi surinkti 650,000 parašu, kad valdžia 
negalėtŲ aidint žmonėms mokesčiu

pusės dabar priverstas rašyti
Springfieldas. — Pagaliau 

Respublikonų ir demokratų par 
t i jos kandidatai į Ilinojaus gu
bernatoriaus postą rado temą, 
dėl kurios stipriai susikirto. Tuo 
tarpu kertasi tik žodžiais girda
mi kiekvienas savo gerąją pusę 
ir siūlomus planus Ilinojaus mo 
kesčių kišenei palengvinti.

Demokratų partijos kandida
tas M. J. Bakalis pirmasis pasiū
lė įstatymą, padedant demokra 
tų partijai, turinčiai Ilinojaus 
Atstovų Rūmuose daugumą, ku 
ris leistų dovanoti nuosavybės 
mokesčių mokėtojaus kelis do
lerius į metus, tuo sudarant vals 
tijos iždui milijoninę naštą. Res 
publikonų partijos kandidatas, 
dabartinis valstijos gub. Thom 
psonas, pasiūlytą Bakalio mo
kesčių planą pavadino klastingu 
ir apgaulingu, nes nuosavybės 
mokesčių mokėtojams grąžinant 
kelis dolerius, kitu būdu bus atim 
ta dvigubai daugiau. Vietoje to 
kio klastingo ir apgaulingo pla
no, gub. Thompsonas siūlo ir 
jau renka po peticiją parašus, 
kad Ilinojaus gyventojai lapkri
čio mėnesy į balsavimo būdu 
priimtų mokesčių dydžio ribą 
ir taipgi apribotų Ilnojaus vals
tijos vyriausybės išlaidas.

Kad toks gyventojų referen
dumas būtų pateiktas balsuoti 
rinkėjams, -reikia po peticiją su
rinkti 625,000 parašų; Parašų 
rinkimo akciją gub. Tbompso- 

knas pradėjo liepos 18 d., pirma
sis pasirašydamas peticijoje bei 
prašyme, ‘kuris Ilinojaus rinki
mų komisijai turi būti pateiktas 
•ki rugpiūčio 20 dienos.

Demokratų kandidatas Baka 
lis nenusileidžia ir tokį gub. vei 
ksmą vadina “desperatinio žmo
gaus veiksmu”. Bakalis iš »avo 

prašymą ir rinkti parašus bal
suotojų, kuriame būtų prašomas 
gub. Thompsonas pasirašyti bei 
patvirtinti savo parašu demokra 
tų kandidato Bakalio pasiūlytą 
ir Ilinojaus Atstovų Rūmų pri
imtą įstatymą dovanoti Ilino
jaus nuosavybė mokesčių mo
kėtojams kelis dolerius į metus, 
kurie būtų paimti iš sumokėtų 
mokesčių.

Spaudos konferencijoje gub. 
Thompsonas pareiškė, turėdamas 
omenyje mokesčius, kad jau lai 
kas yra atėjęs nustatyti dole
rių sumoms ribą, kuriuos Ilino
jau vyriausybė paima iš mokes
čių mokėtojų kišenės.

BYLA FORDO BENDROVEI
Springfieldas. — Ilinojaus 

valstijos generalinis prokuroras 
Wiliam J. Scott iškėlė teisme 
Fordo automobilius gaminančiai 
bendrovei bylą, kurioje bendro
vė kaltinama, kad ji 1974 — 77 
metų laikotarpyje įmontavo į 
lengvuosius automobilius ir į 
sunkvežimius sutrūkusius moto
rus, neįsDėdama mašinų pirkė
jus.

Jei Fordo bendrovė teismo 
būtų rasta kalta, tuomet bendro 
ve turėtų atšaukti visas tu me 
tų mašinas ir išmokėti mašinų 
pirdėjaiTH milijonus dolerių.

Pavojinga State gatvė
Cftaga. -----  Prasidėjus Sta

te gatvėje, Čikagos centre, pert 
varkymb darbams, padidėjo pės 
tiems pavojus būti suvažinė
tiems. Tokių atsitikimų jau bu
vo.
— JAV Kelionių biuro žinio
mis baugiausiai amerikiedių 
aplanko Grand Canyon Ari 
gones valstijoje.

DOMISI LIETUVOSPASIUNTINYBE WASHINGTONE
Š. m liepo^ 13 d. Lietuvos Pasiuntinybę Washington? ap

lankė. grįždami iš Kanados-Pasaulio Lietuvių Dienų. Australijos 
’ietuviai sportininkai.

Gražus jaunimo būrys buvo 
maloniai priimtas ir pavaišintas
Lietuvos Pasiuntinybėje, lydi
mas vietinio lietuvių jaunimo, 
kuris svečius globojo.

Bendrai, Lietuvos Pasiuntiny 
bę per mėnesį aplanko keliosde- 
šimt lietuvių bei amerikiečių. 
Būdingas bruožas, kad ypačiai 
skambina ir lanko trečiosios bei 
ketvirtosios kartos lietuviai, ku 
rie interesuojasi savo kilme ir 
jos kraštu. Atrodo, kad to jų in 
terašo bene ryškiausia priežas
tis bus šiuo metu kyląs etninių 
grupių organizavimasis ir verži
masis parodyti savo kultūrinį 
įnašą ir šiaip savo tėvų ir pro
tėvių tautinį gyvastingumą. 
Dauguma ieško savo kilmės ir 
didžiuojasi, matydami laisvos 
Lietuvos gyvą liudijimą — Pa 
siuntinybę.

Tik per paskutines savaites, 
be svetimšalių (laikraštininkų, 
šiaip įvairių profesijų žmonių) 
iš senosios ir naujosios išeivijos 
Pas-bę aplankė šie asmenys, dr. 
Elena ir dr. Viktoras čeičiai, iš 
Clevelando. V. Neverauskas. bu 
vęs Australijos L. B-nės pirmi
ninkas, su žmona, prelatas J. 
Neverauskas iš Shenandoah 
Pa., lydimas Harrisburgo Lietu 
vos Vyčių kuopos pirmininko 
Mackelionio ir jo artimųjų, Sta 
„ys Santvaras, iš Bostono, lydi
mas A. Vaičiulaičio ir jo dukros 
Aldonos, panelė Gudonytė iš Phi 
ladetphijos. Jurgis Bradūnas su 
giminaitėmis, dr. -Paronetto su 
žmona dr. Nijole Rražėnatė ir 
dukromis, p. p. Vaitiekūnai iš 
Australijos.

Lieops 15 d. Passiuntinybę 
aplankė daug Lietuvos sportui 
nusieplnęs Pranas Lubinas su 
žmona ir jos seserimi, etc. nų vadų, laimės laisvės šalinin- 

Vi«ų apsilankančių tikslas —kai. •

I IŠ EUROPOS GRĮŽUS PREZIDENTAS IMASI PRIEMONIŲ PRIEŠ RUSŲ PRIEVARTĄ 
Be specialaus leidimo Amerikos pirkliai negalės 

pardavinėti Maskvai moderniu mašinų
WASHINGTON. 1). C. ‘—Prezidentas Jimmy Carteris. grįžęs 

iš laisvojo pasaulio sepnynių valstybių vadų pasitarimo, ėmėsi 
priemonių sovietų valdžiai pažaboti. Prezidentas prieš išvykda
mas į kanopą, pareiškė, kad sovietų valdžia, persekiodama sovie
tu disidentus, laužo Helsinkio su>itanmus ir nesilaiko anksčiau
padarytų pasižadėjimų.

Prezidentas patyrė, kad sovie
tų valdžia neatkreipė jokio dė
mesio i prezidento pastabas apie 
disidentų nuteisimą, bet juos tei
sė ir nuteisė, ščaranskis nuteistas 
13 metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Ginzburgas —— 8 metams. 
Petkų- — 8, ir tokias bausmes 
gavo kitose Sovietų Sąjungos 
vietose teisiami disidentai.

Be to, prieš penkia dienas 
sovietų valdžia apkaltino du 
Amerikos žurnalistus, dirban
čius Sovietų Sąjungoje už strai- 
psniu<. pasirodžiusius Amerkios 
spaudoje. Apkaltintas buvo Bal 
t i more Sun reporteris Maskvo-

* j e J. Withney ir J. Piper.
Prieš eidamas į posėdį, Piper 

pamatyti dar laisvos Lietuvos 
palikimą.

Ruošia paramą Petkui

Ryžtingas kovotojas dėl žmo
gaus teisių Viktoras Petkus jau 
trečiu kartu įkalintas. Visi tu
rime imtis priemonių jam padėti, 
kaip anksčiau sėkmingai padėjo
me gelbėti Simą Kudirką, Ame 
rikos Lietuvių Taryba padės iš
siųsti telegramas ir laiškus JAV 
vyriausybės nariams, kongres- 
manams ir senatoriams. Altos 
įstaiga yra 2506 W. 63 St.. Chi
cago, Il 60629. Tel. 778-6900. 
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 
8 vaL vak. šeštadieniais nuo 10 
rito iki 2 vai. padėt.

Altos Informacija

Tūkstančiai kariu 
ir paterėju

Vakanj laisvojo pasaulio žval 
gybos žiniomis. Angoloje šian-i 
die yra virš 20,000 Kubos ka-| 
reivių ir šimtai Kremliaus “pa-I 
tarėjų”, kurių nuolat privažiuo
ja daugiau set generolų laips
niuose. Su jais kartu atplaukia 
masė sunkiųjų ginklų ir kovos 
lėktuvų. Tačiau, nežiūrint į to
kią rusų karinę galią Angoloje, 
tautinės vienybė angoliečių są-< 
junga išlaisvinti Angolai — 
UNITĄ — šiandie kontroliuoja 
ir valdo daugiau kaip 1 3 visos 
teritorijos. Vakar ečių žiniomis 1 
koks 1,5 milijono Angolos gy 
ventojų šešiose šiaurės Angolos 
orovincijose yra ištikimi antra- 
pjam Angolos išlaisvinimo fron 
tui FNLA.

Marksistinės vyriausybės 
prez. Neto Angoloj? žada pas
kelbti ir pravesti visuotinus 
rinkimus, kuriuos, pa ak partiza 

oare:škė, kad jam negresiąs joks 
pavojus. Abu nustebo, kai teisė 
ias teismo tarnautojui įsakė 
oerskaityti jų pasiųstus reporta 
žus apie sovietų Sąjungą, pasky 
rė kiekvienam po du metu kalė
jimo ir apmokėti teismo išlai
das. Jeigu jie to nepadarys, tai 
gali būti atimta jiem teisti rinkti 
žinia- Sovietų Sąjungoje.

Prezidentas Carteris. pasita
ręs su artimiausiais patarėjais, 
tuojau įsakė prekybos sekreto
riui įvesti visam eksportui į 
Sovietų Sąjungą kontrolę ir lei
dimus. Nuo šios dienos be vy
riausybes leidimo joks Ameri
kos biznierius negali parduoti 
rusams jokių Amerikos gami-
iių. Firmas uždraudimas palie
tė diegelius elektronikos įrengi
mus sovietų žinių agentūrai 
Tass.

Sovietų valdžia įsteigė ir kon 
’roliuoja didelę žinių agentūra 
TASS, kurios skyriai yra visoje 
Rusijoje ir rusų okupuotuose 
kraštuose. Be to, TASS turi sa
vo agentus įvairiuose pa>aulio 
kraštuose, kur įleidžiami sovie 
tų agentai.

Sovietų valdžia buvo susita
rusi su Sperry Rand bendrove 
tiems elektroniniams įrengimam 
parduoti ir pastatyti, kad veik
tų visoje Sovietų Sąjungoje ir 
visame pasaulyje. Rusai pasiža
dėjo mokėti daug milijonų dole 
rių už įrengimus. Pirmas prezi
dento Carterio įsakymas buvo 
uždrausti parduoti šiuos elek
tronikos įrengimus sovietų val
džios agentūrai.

Sovietų valdžia buvo susitaru 
si su galinga Teksas bendrove 
pirkti visą dibtuvę žemei gręžti 
grąžtams ir kaltams gaminti. 
Rusai sutiko sumokėti 114 mi- 

jlijonų dolerių už visą dirbtuvė- 
ilę, jos įrengimą Rusijoje ir ap
mokymą sovietų inžinierių, kaip 
jasigaminti žemei gręžti grąž
tus ir kaltus, ie grąžtai sovietų 
valdžiai labai reikalingi, nes jie 
nemoka patys tokių grąžtų pa
sigaminti. Iki šio meto tuo> grąž 
tus pirko Amerikoje, bet jie yra 
gana brargoki. Yra pagrindo 
man v4* kad prezidentas sustab
dys leidimą ir šiais dirbtuvėlei 
oarduoti. Sovietų valdžiai deten 
tė buvo įvairios prekybinės leng 
vatos, o sovietų karo jėgoms ir 
jais gaminti žemei gręžti grąž- 
agentams visiška sauvalė Afri
koje Artimuose Rytuose. Kongre 
sas džiaugias?, prezidentas ar- 
teris žengė pirmu> žingsnius 
teisinga kryptimi

— Elektrine vimnotbei kepimo 
krosnis buvo išrasta 1896 me
tais. Ją išrado amerikietis Wil
liam S. Hadavay.

•hpe-msou fif pn>f
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CAPTIVE NATIONS WEEK, 1978
Uy the President cf the United States of An^ertea

A Proclamation
By a joint resolution approved July 17, 1959 (73 btat. 212) 

the Eighty -Sixth Cangres authorized and requested the ‘Presi
dent to proclaim the third week of July in each year as Captive 
Nations Week.

For more than two hundred years our Nation has sustai
ned the belief that national independence, liberty and justice 
arc th* fundamental rights of all people. Today we reaffirm 
o jr ct mmirment to the>c principle^. In particular, we pay tribu- 
te to in sv Eidis.uuais and groups who demonstrate their attach 
ni;nt to tn, :e principles in their own country and throughout the 
y\ orld.

N-JW, 1HLRLF0RE, 1. JIMMY CARTER, President of the 
Unr.wd M.itčs of America, do hereby designate th,? week beginning 
July 16. 1978, as Captive Nations Week.

I invite the people of flip United States to observe this 
week with appropriate ceremonies ant activities and to renew
4 heir dedication to the cause of all people who spek freedom, 
independence, and basic human rights.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my 
hand this eleventh day of July in the year of our Lord nineteen 
hundred seventy-eight, and cf the Independence of the United 
States of America the two hundred and third.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AA1ER1KUJE

SLA — jau rrmty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau saip SEPTYNiUS AzLLdJUNUb aoienų savo apdraus- 
uems nariams.

— didžiausi* neiuvių fraiernalinė organizacija — duu^a gyvy
bes sparaudą ir ligoje pčtsaipg, Kuri yra pigL nes bUSiVxfc? 
N D IMAS neieško pelno, o teisia patarnavimus savitarpines 
pagalboj pagrindu.

—- jau turi daugiau, Kaip Tris su puse milijono dolerip kapitalą, 
luO jo ^parauda rikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gan 
gauti (vairių Klasių reikalingiausias apdraudas nuo ŠlOu.OO 
iki >10,000,00.

— jaunimui auoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, Kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
uz >1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AACJPENTALŽ; APDRAUBA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama hetuvlškp KLUBų ir draugų y ne
riams. Už $1,000.00 akeidentales apdraudos mokesus $2 00 
į melus.

— kuopos yra- daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ii' jie plačiau paaiškins apie

SLA

Si A.

SLA

SLA

sla
SUSIVIENIJIMO- darbus.

Gausiu spausdintas informacijas, jeigu paraSysit*
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LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko Ir redagavo teisininkas Jonas Talalas ------—

(Tęsinys) *-

APIE NKVD TARDYMO METODUS Ą 

Politinių kalinių anketas pavarčius
A. VILAINIS

“Suimti atvyko vietinis milicininkas Metrikis, du 
saugumo agentai, vienas rusų politrukas ir keturi karei
viai. Atidarius duris, pareikalavo pakelti rankas. Apkra- 
tę, ar neturiu ginklo, nuvedė j kambario kampų, paguldė 
ant žemės ir liepė nejudėti. Iškratė visus kambarius. ■ 
žmoną buvo nusivarę net į svirną ir daržines. Svirne gra
sino ją nušauti, reikalaudami atiduoti slaptą literatūrą 
ir ginklus. Nuvežė vėliau su kitais suimtaisiais j Telšius, 
nuvedė į NKVD būstinę. Ten tardė vienas žydas. Jis to
liojo, grasino, mušė per veidą ir apspiaudė. Po tardymoPAVERGTU TAUTŲ MINĖJIMAS

Š. m. liepos 15 d. Civic Cent
ro plazoje įvyko Pavergtų Tau 
tų minėjimas. Atsiradau 11 vai. 
Aikštėje be kitų tautų, nemažas 
skaičius lietuvių su įvairiausiais 
plakatais, reikalaujančiais Lie
tuviai laisvės, smerkiančiais Lie 
tuvai vykdomą genocidą. Daug 
plakatų smerkiančių Viktoro 
Petkaus nuteisimą, kituose mi
nima Tamonio ir Kazlausko nu
žudymą, reikalaujančių Jurgu- 
čių šeimai leisti susijungti ir ki 
tokių plakatuose šūkių.

Pirmiausiai sutikau su plaka
tu stovint Australijos “Mūsų 
pastogės’’ redaktorių Vincą Ka
zoką, su “Margučio” vedėju Pet 
ru Petručiu. Nemažas skaičius 
lietuvių nešiojo lietuviškas tau
tines vėliavėles.

Iš Petručio teko sužinoti, kad 
kad dalis plakatų su Petkaus ir 
kitų nuotraukomis spausdintos 
Morkūno spaustuvėje, kita dalis 
buvo pagamintos jo iniciatyva 
“Margučio” patalpose. Išviso 
apie šimtas plakatų. Apie 150 
lietuviškų tautinių vėliavėlių pa
rūpino Breitonparko Abraitis ir 
Marquette parko Bagdžius (B) 
1. Bendruomenė.

buvo nuvarę į Telšių kalėjimą, bet tą pačią dieną išvežė 
į Kauną, čia prabuvus porą savaičių, vedė tardyti Į Kau
no NKVD. Tardytojas buvo, kiek girdėjau, Trinkūnas. 
Tai žiaurus žmogus. Jis įvairiais būdais prasino, pešio
jo už plaukų, spiaudė, rodė liežuvį ir, kaip tik beišmanė, 
tyčiojos. Vieną kartą užvedė į antrą aukštą, pasodino 
ant kėdės ir uždėjo geležinius pančius. Apstojo penki žy
dai, Trinkūnas ir vienas rusas. Jie mane iš visų pusių ba
dė kumštimis, liepė prisipažinti Kitaip žadėjo išlaikyti 
16 dienų kėdėje. Jei ir tada nenudvėsiu, tai jie rasią būdą 
mane nukamuoti, kad nei šuva nesulos. Paskui mane pra* 
dėjo mušti presu ir gumine lazdele. Kai mušimo vietos pa 
sidarė mėlynos, žydas pradėjo gnaibyti rankas. Prasiver 

Kainoje pasmerk rusais tautų,žus kraujui, susikruvino rankas ir ėmė keiktis. Antrą nak- . į 
genocido vykdymą ir protestą-Į tį be mušimo paguldė ant žemės, nuavė kojas ir mušė per 
vo dėl Viktoro Petkaus nuteisi- kojų letenas. Trinkūnas su yla badė kojų pirštus. Tada aš 
ma. Kalbėjo ir Taivano konsu- apalpau. Kai atsibudau, pasijutau paguldytas ant sofos, 
las. Pavardės nenugirdau, jau
nas vyras protestavo dėl Petkaus 
nuteisimo.

Scenoje pasirodė aukšto ūgio,

į Moteris perskaito Chicagos 
I miesto burmistro ir Illinois gu
bernatoriaus proklamacijas. Per 
skaitoma redoliucija Amerikos 
prezidentui ir vyriausybei. Kal
bėjo kongresmanai: Annunzio, 
Russo, Hyde ir Antonovych. Vi 
si savo kalbose pasmerkė rusiš
kąjį imperializmą ir tarp kitų 
tautų minėjo Lietuvą. Ypač sti
priai prieš rusus kalbėjo kongres 
manas Annunzio. Kalbėjo ir al- 
dermanas Pucinski. Lietuvos 
gen. konsule Juzė Daužvardienė, 
kalboje pasmerkė rusais tautų

Aikštėje latvis Tedis Zerinš 
parūpino 3 komunistų paverg
toms tautoms baltus kryželius 
su valstybės pavadinimu ir oku 
pači jos datomis. Be to dileliame 
žemėlapyje parodytos valstybės 
esančios po kūjo ir pjautuvo 
“globa”. Kitame žemėlapyje pa 
rodoma Rusijos plotuose įsteig 
tos koncentracijos stovyklos. V;r 
šuje už spygliuotų vielų didelis 
Kristaus paveikslas.

Kitoje vietoje Berlyno mūras- 
siena. apraizgyta spygliuotomis 
vielomis, krauju apšlakštyta. 
Ant spygliuotų vielų suplėšytų 
drabužių gabalai. Įjungta juos
telė, pasakojanti, kada kiek ir 
kokie iš Rytų Vokietijos asmens 
buvo nušauti bei sužeisti ir kiek 
launmgai pasiekė labąjį 1 virdavo galvą, duodavo per smakrą, kad jos nenuleiseiaū.

raudonosios armijos, ukrainieH Visai nusilpusi nunešė mane j rūsį”.
čių kilmės generolas Peter Gri-] Benetis Adolfas, gimęs 1912 m. liepos 6 d. Joskaudų 
gorenko. i 
Hryhorenko. Kalbėjo ukrainie- 
tiškai. Jo kalbą į anglų kalbą 
vertė jauna mergina. Trumpai e
papasakojęs savo pergyvenimus, dviračiu atvažiavo kaimyne Skersienė ir pranešė, 
paminėjo ' ukrainiečių badu ir kad ji sužinojusi iš grūdams pilti Įgaliotinio Pajausko, gyv 
kitokiais būdais naikinimą, Kauį Mosėdy, kad mane rytą ąada iš namu “išjoti” už nepylimą 

pyliavo ir agitavimą kitų. Pramatydamas savo liūdną 
likimą, palikęs namus, norėjau pabėgti į Vokietiją, bet 
pataikiau ant vadovo, kuris tyčia mane išvedė ant pasie
nio sargybinio. Suėmę smarkiai sumušė ir visą laiką lie- 
pė rankas laikyti iškeltas. Per visą tą egzekuciją mane

ir žydas belaikąs už rankų. Kažkokia moteris davė man. , 
stikliuką vaistų, kurie turėjo karčiai sūrų skonį. Tardy- •. 
mas vis tęsėsi. Keisdavosi vienas po kito tardytojai. Pa* " - 
galiau, aš pradėjau silpti ir nebegalėjau pasėdėti. Kai nūs

American
Dream 

chine.

America is the place that is made 
out of dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American

New E Bcmdi pay % bKareat wbaa bald to >4^^ 
maturity < 5 M nsoetba (45 tba SrM 'Q
year). Bond* ar« if kat. atolen, jSr V
daatroytd. Wbea they caa ba caahad -

5 at your bank. Interaat i» not «ub*ct to stata 
ar local inopos friwsl tax wr

> ba red isffi rad*Byūc^nxnm will be a reality.

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

šaulį.
Kitų tautų žmonės nešiojo 

įvairius plakatus smerkiant ru
siškąjį imperializmą ir jų žmo
nių naikinimą. Gana gausus skai 
čius su plakatais matėsi kinie
čių. Matėsi ir keliolika kunigų. 
Girdėjau kalbančių ukrainietiš- 
kai, lenkiškai, latviškai ir kito
mis kalbomis. Deja iš lietuvių 
kunigų neteko matyti. Kažkas 
teigė kad mates kunigą Kuzmins 
ką. Mačiau kitų tautų skautu
kus, bet ir iš šių lietuviukų ne
simatė.

Aikštėje stovėjo 14 pavergtų 
tautų vėliavų. Prie Lietuvos vė 
liavos stovėjo 4 tautiniais rū
bais apsirengusios moterys. Prie 
estrados stovėjo su palyda Ra- 
movėnų Vyčių šaulių ir Bagd 
žiaus atvežta Tautinė vėliava..
Įdomu kokioje vietoje stovėjo užtai, kad jis kovojo už žmo- 
kitų organizacijų vėliavos? MaĮgaus teises ir už laisvę paverg-

ukrainietiškai Petro km., Palangos valse. Ūkininkas. Suimtas 1941 m. gegužės 
22 a.:

1941 m. gegužės 21 d, man dar tebegulint, anksti

kazų tautelių iš gyvenamų vie
tų į Sibiro plotus trėmimą ir jų 
naikinimą. Pasisakė, kad jis pa
žįsta lietuvius. Tai yra darbšti, 
tvarkinga savo tėvynę mylinti 
tauta. 1940 m. rusais okupuoja
ma. Trečdalis tautos į Sibirą iš- taip išvargino, kad į kamerą vilkte įvilko. Vėlesniuose tar 
tremta ir žudynėmis išnaikinta. 
Tai žiauraus rusiškojo genocido 
darbas. Ir tik vakar vėl vienas 
lietuvis Viktoras Petkus nutei
siamas 10 metų katorgos, tik

čiau su plakatais stovinčius ir 
vaikščiojančius Inž. Dubauską, 
dr. V. Dargį, Joną Balčiūną, 
dail. Kelečių ir daug kitų, dau
gumoj^ buvo (R) L. Bendruome 
nes nariai.

12 vai. įnešamos į sceną: Es
tijos. Lietuvos Latvijos,, Če
koslovakijos. Ukrainos, Lenki
jos, Baltgudijos, Serbijos, Vo
kietijos vėliavos.

Kinijos, Tajvano ir Kubos tau 
tinės vėliavos. Grojamas Ame
rikos Himnas. Maldą-invokaciją 
sukalba ukrainiečių arkivysku
pas Konstantinas.

tajai tėvynei. O juk lietuviai ir 
Lietuva rusams ir niekuomet 
nusikaltę. Arba Latvijos sostinė 
j e Rygoje, prieš rusiškąją oku 
pači ją gyveno 74% latvių. Da
bar beliko vos 34%. Kur jie pa
sidėjo? Nagi į Sibiro taigas iš
tremti ar fiziniai sunaikinti. Ru 
sijos imperialistai siekia paverg 
ti Afrikos ir net Pietų Amerikos 
valstybes. Kiekviena tauta ma
ža ar didelė privalo gyventi lais 
va ir nepriklausoma. Patarė 
Amerikos vyriausybei nutraukti 
rusams teikiamą įvairią pagalbą

(Nukelta į 4 psl.)

dymuose jie taip pat mane kankindavo, mušdavo, Sudėję 
tarp pieštukų spausdavo pirštus. Enkavedistai buvo pri
ėmę iš mano žmonos rūbus man perduoti, bet to nepada
rė ir rūbų aš negavau. Mano tardymo metu vienas, kre
tingiškis iš tardymo norėjo pabėgti. Mes matėme, kaip 
ji po mūsų langais nušovė. Nors jis jau buvo ir nėgvaš, 
bet mes girdėjome ir matėme, kaip jį rusai spardė ir ko- 
liojo”. į

Grušas Adolfas, gimęs 1917 m. balandžio 17 d^ Že
mės ūkio darbininkas. Suimtas 1941 m. balandžio 29 d. 
Yčių kaime, Luokės valsčiuj:

“Buvau suimtas su broliais Kaziu ir Vaclovu. Iš Luo 
kės dengtu sunkvežimiu buvau nuvežtas Į Telšius ir pa 
talpintas saugumo rūmuose, kur tardė apie 2 valandas. 
Po to nuvežė Į kalėjimą, iš kurio po poros valandų nuve* 
žė į stoti ir specialiu vagonu kartu su likimo draugais 
atgabeno į Kauną. Kauno s. d. kalėjime buvau patalpin
tas skirstomojoj kameroj. Po dviejų dienų pervedė mane 
Į IV skyriaus 94 kamerą, kur radau Ged. Grigaliūną-Glo- 
vacką, technikos mokyklos mokinj Steikūną ir vieną rusų
politruką, kuris buvo pasodintas už pasikalbėjimą su vo
kiečių komisija laike repatrijacijos. Mane į tą kamerą 
įvedė kartu su T. Zabarausku. Už savaitės į mūsų kame
rą atvedė aviacijos kapitoną Samošką. Apie 13 ar 14 ge~ 
gūžės buvau pirmą kartą tardomas. Tardė pačiame ka
lėjime ir jokių žiaurių priemonių nevartojo. Prisipažini
mą stengėsi išgauti grasinimais. Tardė apie 4 valandas. 
Po to grąžino atgal į tą pačią kamerą. Po trijų savaičių 
iškėlė į Il-ro skyriaus 48 kamerą, kurioj radau Anykščių 
kleboną kun. Čepėną, Kulišauską, darbininką Malcįų Ig
ną, Kauną Juozą ir buvusį Alytaus saugumo policijos vfr- 
šininką. Juos visus tą pačią naktį išgabeno į 9 fortą. 1941
m. birželio 19 d. apie 10 vai. buvau nuvežtas tardyti į NK* 
VD rūmus. Vos išlipau iš mašinos, tuoj rankas sudėjo į 
geležinius ir nuvarė į viršų. Tardymo metu pradžioj 
stengėsi viską išgauti geruoju, bet kai aš neprisipažinau, 
pavartojo priemones. Pirmiausia spardė kojomis. Vėliau, 
apstoję iš visų pusių, daužė kumštimis į galvą ir taikė kur 
skaudžiau. Vienas atsistojęs priešais, pirštais badė akis.
Vėliau paėmė tam tikrą gumą ir pradėjo rauti nuo galvos 
plaukus. Tardomas buvau iki vakaro. Nieko neišgava/nų- 
vežė atgal į kalėjimą”. , .} J. į j.

(Bus daugiau),

LT1**"11”0*' CHICAOOJ' ’“'Thursday, Joly 30l



BALFO CHICAGOS APSKITIES IR SKYRIŲ VALDYBOS RENGIA

* L.

1978 M. LIEPOS 23 d., SEKMAD.. Pradžia 12 V. POLONIA GROVE SODE, 46 gat. ir Archer
Veiks: virtuvė su karštais valgiais, kavinė su saldumynais, baras su įvairiais gėrimais, 

;urtinga loterija, ‘LAIMĖS ŠULINYS”, šokiams gros RAMONIO orkestras.

VYTAUTAS SIRVYDAS j būti negali; su lenkais geruoju

Visuomene prašoma vykstant i pikniką iš namų jukiu valgiu bei gė 
i imu ne įve/ii ne gegužinės šeimininku — p. p. Repšiu bus prigaminta 
pakankamai kanių, kaistų ir šaltų valgių ir troškuliui numalšint i parų 
puta noriausio?, atgaivos.

I • gž nę nuvažiuoti ir grįžti bus galima pasinaudoti miesto auto
busais.

Vi: I KVIEČIAMI DALYVAUTI IR PAREMTI RALFO
LABDARINGĄ VEIKLĄ

SUSIVIENIJIMO VISŲ LIETUVIŲ 
AMERIKOJE GIMIMO METRIKA

Isugyventi, nes tai kiekvieno ka- 
i lalik : pareiga; lietuviu Susi vie- 
•nijimas ir lenkų Zkiązek geros 
organizacijos, nes abejose su-

(Tęsinys)

Kas tuo himnu buvo - nežino
ma. Oficialiu vėliau tapusio “Lie
tuva tėvą tėvynė mūinų” tada 
dar nebuvo. Kadangi kun. P. 
Abromaitis buvo Seinų semina
rijos auklėtinis,kur Peras Kriau 
čiūnas (1850-1916) klierikam 
tautine giesme įgyvendino tra
diciją Mickevičiaus Ponas Ta
das poemos žodžius “Lietuva, 
tu kaip sve^^^?lun. A. Mi
lukas 'spėiS^^katj ;gusivieniji- 
mo seime ta sugiedota.

Po maįd^įi^li^^^pkun. M. 
Juodišiu# ’>p«^§^KaĮbą apie 
Lietuvos vargtisCptĮ^usijos jun-

telpa katalikai ir kunigai; Cent- 
tikybos mokyt ju Smalkų g m j ro Valdvbos kelionės lėšas i sei- 
nazijoj, iki j j paskyrė kapelionu 11|lls užnioka org.,Iliz3c;ja.‘ ,,0. 
rusų kariuomenėj. Aho.K tenl |nil.,jnė iš<lės|oln., pri.
pramoko ofieieiiškai 11, klatisjmėiom draugijom. ki-'-t-
to papročio nemetė Amer koje, viena]- J)agsll j((s nariy skak.iy 
apsigyvenęs. __ • šalia to nutarta, kad prie Sir

Be iškalbumo turėjo ir i ašy- sivienijimo priklousančios (kau
tojo gabumą, kuri ir dė bendra- gijos turi įkurti vakarines m - 
darbiaudamas laikraščiuose kvklas, kuriose du vakarus sa- 
Vienybėj Lietuvninkų. Lietuvoj vaitėj būtų dėstoma skaitymas, 
ir ypatingai Saulėj. , Įrašymas ir aritmetika. Susivie-

I rečiasis Seimas posėdžiavo nijimo antspaude nutarta įdėti 
dvi dienas ir priėmė eile imta-' \’iiniaUs Aušros Vartų Mergelės 
rimų, sudariusių pagrindą Su-{paveikslą, apie kurį eitų įrašas: 
sivienijimo konstitucijai, kurią' Uetuviškas Susivienijimas 
parašė kun. M. Juodišiiis^o Juo-! \merike. Ar šis antspaudas bu
zas Paukštis -išspausdino 1888; vo pasidarytas, ir ar yra kur 
m. gruodyje pavadinimu ĮįKon n()rs užsilikęs - nežinoma. Str

gu, kuri “klausytojam ašaras iš 
akių išspaudė”. Užgriebęs ir 
Susivienijimo reikalus, pareikš
damas, kad kiekvienas lietuvis 
privalo čia būti apaštalas - sėti 
gerą sėklą, ir vesti visus į vieny
bę.

Kun. dr. Motiejus Juodišius 
(1854-1910- buvo seiniškis.Ame 
rikon atvyko 1877 m. Tapo vy
skupo paskirtas baigti kun. 
Varnagirio apleistą statyti ben
drai lietviu-slovaku Freelando 
parapijai bažnyčią. Jis buvo 
Petrapilio dvasinės akademijos 
auklėtinis, kurioje Įgijo teologi
jos daktaro laipsnį, ši akademi
ja į Rusijos imperijos sostinę 
buvo atkelta iš Vinlaus 1842 m.,

stitucija del Draugu Susiwic- 
niimo Lietuvninku Amerykie. 
Diena 30 ir 31 Spain 1888. 
Spaustuvėje Juoz. Paukszczio. 
Plymouth. Pa; 1888”. Turinys 
buvo- pirma paskelbtas Vieny
bėje Letuvninkų (nr. 45). Kun. 
A. Milukas ją skelbia savo kny
goje Spaudos laisvė, pusi. 559- 
561.

Seime buvo raportuota, kad 
Susivienijimas turi 399 narių ir 
turėjęs §97.30 pajamų. Iš nu
tarimų žymėtini: metinis narių 
mokestis pakeltas .nuo 10 iki 15 
centų; nariais gali būti ir pavie
niai lietuviai, jie iš vietinio kle
bono pristato liudymą, kad yra 
katalikai; draugija, kuri nešioja

sivienijimo draugijos ir pavie
niai nariai buvo paskatinti, pa
gal išgales, duoti aukų statu
mom lietuvių bažnyčiom.

Vakarinių mokyklų, rodos, 
niekur nebuvo įsteigta.nes stigo 
vadovėlių ir mokytojų, ypač va
dovėlių. Bet nutarimas iškelia 
tai, kas tuo metu skaudino Ame
rikos lietuviu širdi.

Susivienijame įgyvendintas 
kitas nutarimas; virtęs tradici
ja, padariusia daug naudos lie
tuvybės reikalam. Naują įneši
mą padarė Vladislovo Jogailos 
vardo (kuri, atrodo, buvo miš
ri) draugijos atstovas iš Nan
ticoke, Pa., Tarnas Butkevičius.

po to, kai rusai uždarė Vilniaus šventojo vardą, bet nesielgia pa- 
universitetą. Vienu laiku buvo‘gal Bažnyčios įstatymus, nariu

1 Jis Seimui pasiūlė Įsteigti ne
pajudinamą “skarbą” (iždą4, 
kuris nuolat pastoviai papildo
mas, reikalui atsiradę, būtų 
lietuvybei parama. Seimas pasiū
lymą rado geru ir priėmė, apdė- 
damas narius kasmet i ši spe
cialų fondą sumokėti po 25 cen
tus, čia buvo pradžia Susivieni
jimo Tautiškųjų centų, renka
mų įvairiems lietuvių kultūros 
bei politkos reikalams.

Seimą vedė Susivienijimo 
prezidentas Jurgis Andriušis, 
sekretoriavo Juozas Paukštis.

J Protokolą Vienybėje Lietuvnin
kų paskelbdamas,. Paukštis pri
dėjo pastabą, kad seime buvo 
“staugimai kap vilkų girioje ant 
Susivienijimo visų draugysčių 
katalkiškų Amerike’’. Kas stau
gė ir kodėl - napasakyta. Kaip 
ten bebūtų. Juozas Paukštis at
sisakė vėl kandidatuoti į Susi
vienijimo Centro Valdybą. At
sisakė nuo rektoriavimo ir kun. 
A. Varnagiris. Paukštis, tačiau, 
sutiko ir toliau, kad Vienybė 
Lietuvininkų liktų Susivieniji
mo organu.

tuvninkų redaktorius. Antanas 
Turskis. 1889 m nr. 35 šiaip 
nušvietė: “Kun. Varnagiris pri
sipirko už parapijonių pinigus 
stubų, pagriebė parapijos turtą 
ir sėdi klebonijoj neišvaromas”, j 
Vyskupas, sako, kunigą atstatęs,’ 
bet šis nepakluso ir dalykas pa-i 
siektė teismą. Kunigyste metęs, Į 
Varnagiris pasuko savo priešo.! 
dr. šliupo keliu; istoj į Mary-į 
lando universitetą, kur išėjo 
gydytojo kursą ir iki mirties 
praktikavo Wilkes Barre bei ■ 
Philadelphioj, neb< > rodydamas 
lietuviškai visut menei.

Juozas Paukštis pasiliko 
stambiu Susivienij ino draugu. 
Jo parašas stovi 1889 m. išim
tame valdiškos įstaigos čartery- 
je. Seimas jį išrenka knygių 
1891 m. Jis buvo delegatas veik 
visuose 1886-1903 m. seimuose 
ir 1903 m. buvo išrinktas orga
nizacijos Garbės Nariu. Kun. A. 
Milukas pasakoja: “Man, kun. 
A.Burbos įprašytam 1892 m.nu Į 
važiavus į Shenandoah parai- 
ginti pažįstamus ir gimines įsi
rašyti į Susivienijimą susilau
kiau atsakymų, kad nematą 
reikalo aukoti savo pinigus 
Paukščių Vienybei, kaip anuo
met daugelis Susivienijimą 
vadino”. Matyti, Paukščio vaid
muo Susivienijime paliko Penn- 
sylvanios lietuviouse stiprų 
įspūdį.

Į naująją Centro Valdybą sei
mas išrinko: rektorių kun M.« 
Juodišių prezidentu Tama But
kevičių (Nanticoke, Pa.\ sek
retorių Jurgį Andriušį (Chica
go, UI.), iždininku Silvestrą 
Paukštį (Edwardsville, Pa. -, 
Juozo brolį).

šešiems mėnesiams po seimo 
praėjus, Centro sekretorius pa
skelbė organe apyskaitą, iš 
kurios matėsi, kad Susivieniji
mas turi septynias draugijas 
nariais:

CHICAGO. ILL., šv. Kazimie
ro 
CLEVELAND, OHIO. šv.
Jurgio
MAHONOY CITY, PA.: šv.
Juozapo
NANTICOKE. PA.: Vladisla-
vo Jogailos

foryour 

child's safety
Walking to the school bus, 

to the playground, to a friend’s 
house, to the store — those 
are common experiences a- 
mong school-aged children. 
However, walking without the 
proper knowledge of pedes
trian safety often leads to 
needless childhood injuries 
and fatalities, warns Dr. Albert 
H. Domm, child safety special
ist and fonnermerfical director 
©f the Prudential Insurance Co.

Here are some basic rules 
which Dr. Domm urges par
ents to impress on their

Walk only 
on the side
walk; where 
there is no 
s I dew alk 
stay on the 
left side of 
the road fac
ing the on
coming traf
fic; cross 
the street 
in marked

crosswalks: look left, then 
right before leaving the eurb, 
making sure the way U clear. 
Finally, watch for turning 
ears and wslk quickly whin 
crossing.

According to Dr. Domm, 
children should wait for the 
school bus on the curb or in 
the safety zone, not in the 
roadway. If discharged from 
the bus in mid-street, they 
should walk in the safety 
zone to the crosrwalk and 
then directly to the curb. 
When crossing to the opposite 
aide of the street, they should 
wait until the bus has moved 
on, cither than risk being 
ctojbC to the flow ©f toafde. j

children:

Dr. Albert 
H. Dotnm

Virš kun. Varnagirij jau su-gin laipsniu su kitataučiais**. | sius. Ilgu ir jautriai parašytu 
kosi vėjai, kurie, Astramsko Kitus i,ur <K, kad kol buvo gy-; straipsniu Vienybėj Lictuvinin- 
švelifu išsitarimu, privertė jį vus “šliupo Susivienijimas, visi kų. 1889 ui. spalio .‘>0 pranešė, 
“nusilxxlus kunigauti, mesti ktr kalbėjo, ir rašė bei rūpinosi ka- kad ketvirtas Sus vienijimo sei- 
nigyste 1899”. Pagrindą sudarė talikišų draugijų vienybė, bet mas šaukiamas Hazleton, Pa.
įvykiai, kuriuos Vienybės Lie- dabar ir su žiburiu sunku su- lapkričio 5. Kvietė prie Snsivie- 

PITTSTON, PA.: šv. Kaži- rasti kuri nors besidarbuojant—; nijimo priklausančias draugijas
miero visi miega”. Astramskas čia išr nkti delegatus, bet taip pat
PLYMOL ! H, PA.: šv Kaži- pastebi: “Sus vienijimo tiks- ragino ir nepriklausančias drau-
mier » i

WATERBEBV, Conn.: šv.Ka
zimiero. ;
Dvi jų buvo mišrios: Nanti-I 

coke ir Plymouth. Lietuviukų j 
pašalpinių draugijų 1888 m J 
Amerikoje jau buvo 18, turėju
sių apie 2000 narių. Susivieniji
mui tepriklausė 7 su 390 na
rių. Dirva plėstis buvo plati, bet Į 
Susivienijimo centras tų gali
mybių neišnaudojo. Astramskas 
sako, nariai tiksliai nežinoję, 
kiek privalo mokėti, o Centro 
sekretorius Besiorientavo, kurį 
narį skaityti pilnu, kurį išbrauk
ti nu. Gegužyje 1889 m. jis krei
pėsi į visus, paragindamas už-, 
simokėti skolas, bet atsiliepė tik 
trys draugijos: šv. Kazimiero - 
Chicagoje ir Plymouthe bei Jo
gailos Nanticoke. Mokesčių prieš 
seimą draugijos prisiuntė 
§102.30, pasitikdamos skolingos 
§234.17. Išlaidų po seimo būta 
§50, todėl Susivienijimo kapita
las tesiekė §52.30. Su tokiais 
pinigais maža ką naudingo bu-* 
vo galima atliki. J

Nestebėtina, jei vienas, sla
pyvardžiu Kūmas Tauškutis, 
organe paragino Centro Val
dybą labiau budėti. Palygino 
Susivienijimo seimą su lenkų 
seimu Buffalo, N. Y. Apie lenJ 
kus, sako, rašė ir vietos spauda) 
ir žmonės kalbėjo. O preiš 4-j 
tąjį Lietuvių Susivienijimo sei-j 
mą - buvo mirtina tyla!

į Tauškučio straipsnį atsiliep
damas vienas narys priminė 
didingąjį Susivienijimo kūrėjų 
didingąjį Susivienijimo kūrėjų

hiosv tuomet nebuvo patrauklu- gijas išrinkti delegatus ir pri
me. h* to.trūko jam pasišventu- siųsti pareiškimus, kad nori įsi-
sių žmonių”. rašyti, nes seimo laiku, sako, tai

Į narių pareikštą organe rū- padaryti esanti geriausia proga 
peslį atsiliepė Susivienijimo Rektorius ragina narius atsivež- 
prezidentas l amas Butkevičius' ti gerai apgalvotus, trumpai ir 
ir sekretorius Jurgis Andriušis, aiškiai parašytus įnešimus.
Galiausiai prabilo ir ištisą metą Mėnesį prieš seimą (1889 m. 
tylėjęs Susivienijimo dvasios spalio 1 1) Susivienijimo prezi- 
vadas, rektorius kun. M. Juodi- (Nukelta į 1 psl.)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jatrniru*. * KIS5 JN THE DARK. PikantlikŲ Ir intvrdą nuotykio 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai Išleista. 
150 psl. Kaina 52.50.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos IMotIJim 
zzntrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
;sL, Kainuoja $2.00. *

Dr. Juras 3. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir joa kaimynu istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
piniginę perlaidu

NAUJIENOS
17Sf Scntk Street. Chl«£». HL MIM

DR? ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI ” 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJOJR RAŠYTOJO^ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J? Gutsen — MINTYS IR DARBAi, 259 psL, Užančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir suri- 
rūptaima __-į - - -___

7K. J. ’Guisčn — DANTYS, ju priežiūra, sveikata Ir groŽto.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik --------------------------------- ------

Dr. JL J. Gutsan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik —------------- $2.0v

Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čakj arba money orderŲ pria 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Illaldoma.

NAUJIENOS,
173S So. HALTED ST_ CHICAGO, ILL. «G60g

pas mus

.-u eau •a.-o.foai jl»v >£alr*I kt- 
dideliu* darbu*. Pinna, jie pa- 
Jum* pasiekti tsmenilku* jūrj 

•ii»fmojimus. Antra, jie padeda *ū- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams JsigytL

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prie! 10 mėne

sio diena, nei* nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmo* dienoe.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki _7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėto* 
sumos ir Jos išėmimo.

Investavimo knygelė! išskaito! 
’'eša 5’/4%

UNIVERSAL
SAVINGS € LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halstad St. Chicago, III. 60608 (

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigt* 1923 metei*. T< 421-8070 |

Įstelgos pletuoM Hemui *Momot)Ul*m» putetyti.

I M NAUJIMOS CHICAGO S, iLLThur«d*y, July 30, 197S
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Nediskutuotinas buvo nutarimas išmesti kelias apylin
kes iš JAV Lietuvių Bendruomenės. Išmesti lengva, bet 
kai galvoji apie Bendruomenės tikslus ,tai kiekvienam 
aiškėja, kad išmestuosius kada reikės grąžinti Į tą pačią 
Bendruomenę. Frontininkai apie tai negalvoja ir jiems 
tas klausimas visai neberūpi. Bet lietuvų tarpe buvo ir 
tokių, kurie manė, kad į Lietuvių Bendruomenę turi Įeiti 
visi lietuviai. Vienos Bendruomenės šalininkai nuvyko Į 
Kanadą, Toronto, Į Pasaulio Lietuvių Dienas. Jie turėjo 
progos pamatyti sportininkus ir pasidžiaugti Dainų šven 
te, bet jie norėjo pasimatyti su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės tstovais ir išsikalbėti apie apylinkių išmetimą 
iš Bendruomenės ir apie priemones visiems lietuviams ap
jungti.

Jeigu išmestieji delegatai būtų atvykę Į Amerikos 
demokratų ar respublikonų partijos konvenciją, tai jie 
būtų sutikti išskėstomis rankomis. Ten pat būtų buvusi 
sudaryta konvencijos komisija, kuri būtų atvykusius iš
klausiusi, jų skundą paėmusi dėmesin. Pirma pasitaikiu 
šia proga atvykusieji būtų atvesti konvencijos priešakin, 
pasveikinti už atvykimą, o pats vyriausias kaltininkas 
būtų atėjęs, ištiesęs jiems ranką, pareiškęs, kad demokra 
tams reikia visuomet rasti bendrą kalbą ir kartu dirbti. 
Konvencija būtų Įpareigojusi naują vadovybę klausimą

Vokietijoje prezidentas Carteris tarėsi su šešių valstybių prezidentais uždaruose kancelia 
jos kambariuose, o ponia Rosalyne Carterienė važinėjo po kraštų, kalbėjęsi ir tarėsi su Vokie 
jos politikais. Ji sakė kalbas, sveikino vaikus, šoko polkas su politikais, ir vokiečių spaudoje i 
vo daugiau jos paveikslų, negu paties prezidento. Preidentas, sutikęs gerų savo diplomatę, j 
dėkojo kuždėdamas j ausį.

“Pasaulio lietuvių” seimui vienybe 
nerūpėjo

liekam ne paslaptis, kad kun. Krupavičiaus Įdiegta, 
VLIKO globota ir Amerikos lietuvių toleruota JAV Lie
tuvių Bendruomenė turėjo apjungti visus lietuvius. Bend 
ruomenės priešakyje turėjo būti toki monės, kurie yra di
deli tolerantai ir moka ne tik suprasti kitokią nuomonę 
kai kuriais klausimai turinčius lietuvius, bet gali su jais 
rasti bendrą kalbą ir dirbti.

Amerikos. Lietuvių Tarybos dėka ši kraštą pasiekęs 
mokytojas Stasys Barzdukas New Yorke prašė tik vieno 
dalyko: tolerancijos ir leidimo jiems pabandyti suorgani
zuoti visus Amerikos lietuvius Į vieną didelę lietuvių or
ganizaciją. Jis nieko kito neprašė, tiktai leidimo jiems 
veikti. Jis žinojo, kad Amerikos lietuviai labai lengvai 
būtų sustabdę nerimą visuomeniniame darbe atnešusią 
barzdukinę Bendruomenę. Seni Amerikos lietuviai labai 
lengvai jai būtų užkėlę vartus ir joks Barzdukas šiame 
krašte naujos organizacijos nebūtų pajėgęs sudaryti.

Naujai atvažiavę keli politikai, išriedėję iš katalikų 
gretų, Amerikoje norėjo Įsteigti jau neamerikietišką or
ganizaciją. Jie prašė tiktai juos toleruoti, nekritikuoti, 
ir leisti parodyti, ką jie gali padaryti. Amerikos lietuviai 
būtų galėję neleisti svetimo organizmo Į Amerikos lietu
vių gyvenimą. Dienraščių redaktoriai, uždarę savo skil
tis naujiems ir neįprastiems eksperimentams, būtų ga
lėję frontininkams užkelti vartus ir viskas būtų pasibai
gę. Jie nutarė nekliudyti ir leisti naujiesiems parodyti, ką 
jie gali padaryti. Naujienų redaktorius keliais atvejais pa 
sisakė, kad iš tų šiaudų nebus grūdų, nes pradėta ne iš to 
galo, bet Draugo redaktorius nedrįso kritikos žodžio rie
šai tarti. Netrukus jis pasijuto, kad jis jau ne redakto
rius. i

— - * “ ’ ** T“ ’ -——..--’■M

JAV Lietuvių Bendruomenė buvo suorganizuota pas 
kubomis. Nesusitarta, ką daryti, bet svarbu, kad darytų. 
Vengta pasitarimų, problemų nagrinėjimo, bet pasitikė
ta Įsakymais, dažniausiai nediskutuotinais įsakymais.

ištirti, padarytas klaidas atitaisyti ir imtis priemonių, 
kad ateityje panašūs dalykai nepasikartotų. Tokiu elge
siu partija būtų savo globon vėl paėmusi išmestuosius ir 
reikalas likviduotas.

Vokietijos socialdemokratai kelis metus turėjo bė
dos su savo jaunimu. Jaunimo tarpe atsirado keli plepe’ 
riai, kurie buvo susižavėję pusiau bolševikuojančiom idė
jom. Socialdemokratai jų neatstūmė. Partijos pirminin
kas juos pasveikinoš kai jie atvyko į partijos konferen 
ciją, leido jiems tarti trumpą sveikinimo žodi, kelias pa- 
saktas mintis pakritikuoti, bet vusus pasveikino už atvy
kimą ir norą dirbti bendrą darbą. Iš jaunimo vadovybės 
iškrito keli karštakošiai, o dauguma Įsijungė Į naudingą 
partijos ir krašto administracijos darbą.

“Pasaulio Ii tuvių seimui” buvo geriausia proga pa
nagrinėti dviejų Bendruomenių klausimą Amerikoje. 
Niekam ne paslaptis, kad čia veikia dvi Bendruomenės. 
Kuri yra galingesnė, šiandien sunku būtų pasakyti. Vie
ni moka tvarkingiau propagandą vesti, bet antrieji tvar
ko visus savo teisinius reikalus. Niekam ne paslaptis, kad 
teisiniu atžvilgiu registruotoji Bendruomenė daug stip
riau stovi. Tai pripažįsta ne tik paprasti nariai, bet ir ad
vokatai. Ne reorganizacinės, bet barzdukinės advokatai.

Moteris sutvarkė besi- 
boksuojančius kareivius

Fort Bragg, N. C. — šiaurės 
Karolinoje esančių kareivinių 
kliube susipešė ir susiboksavo 
kareiviai. Peštynės buvo tokios 
aršios, kad sunaikinta baras, sta 
lai ir gerokai apsidaužė karei
viai. Peštynės nežinia kuo būtų 
baigusios, jei nebūtų atsiradęs 
dailiosios lyties sąstato MP bū
rys, kuriam .vadovavo JA Vals
tybių kariuomenės kapitonė Lin 
da Normanaitė. joms pasiro
džius peštynių salėje ir panaudo 
jus policininkės guminį Įrankį,
kareiviai tuojaus buvo apramin 
ti. [

Panelė kap. Normanaitė yra 
apmokyta prižiūrėti tvarką ko
vos laukuose.

Kiek žuvo Afrikoje 
Kubos kareivių

Vašingtonas. — JA Valstybių 
slaptosios tarnybos surinkto
mis žiniomis per paskutinius tre 
jus metus Afrikoje žuvo 1500 
kubos kareivių: 1,000 — Ango
loje ir 500 — kariaudami Eti- 
j opi joje.

žuvusių Kubos karių skaičius 
nėra didelis ir jis nejaučiamas 
pačioje Kuboje. Laikui bėgant, 
betgi, žūnančių kubiečių Afriko 
j e skaičius palaipsniui didėja.

Ambasadorius Youngi 
bus atsargesnis

Vašingtonas (UPI. — Kali 
dadamas ujsienį liečiančiais kl. 
simais, prez. Carteris pasai 
kad Amerikos ambasadorius 
T. Andrew Young ateityje b 
atsargesnis. Prezidentas tai į 
reiškęs spaudos atstovams, gi 
damas iš ekonominės konfere 
cijos įvykusios V. Vokietijoj 
(Prezidentas aiškino, kad Ar 
rew ir jis (prez.) palaiko ger 
santykius, kad jie turėję bes 
lišką pasikalbėjimą, kas lietė a 
basadoriaus viešai išreikšt 
mintis. Prezidento nuomonė, 1 
rew Young turįs brangių Am 
rikos kraštui savybių.

mė jokio žingsnio. Jie nepasinaudojo geriausia jiems pa 
sitaikiusia proga. Pa sjuos nebuvo politinės išminties 
šiam klausimui likviduoti. Jie mano, kad klausimas išsis- (jaus, 
pręs, jeigu jis bus ignoruojamas. Visuomeniniai klausi-

— Darbininkė bitė per visą s 
vo gyvenimą surenka dešimt 

1 lalį svaro arbo 45 gramus n

Pasaulio Bendruomenės vadovybė būtų galėjusi panau
doti auksinę progą reikalą ištirti ir imtis priemonių ne
susipratimui išspręsi. Jie žinojo, kad žmonės atvyko iš 
Chicagos, patys mokėjo už kelionę, nakvynę ir maistą, 
patys pirkosi tikėtus Į suruoštus pabūrius, tai reikėjo su 
daryti, jeigu ne pačio “Pasaulio Lietuvių Seimo”, tai nors 
adhokinę komisiją, pasikviesti atvykusius ir dešimties mi
nučių laikotarpyje išklaueyti skundą. Galėjo prižadėti 
reikalą ištirti. Jeigu ne pavalytas ,tal bent naujai paska
tas pirmininkas galėjo pranešti seimui, kad atvyko iš JAV 
atskeltos ir užsiregistravusios JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovai, jų skundas išklausytas ir bus imtasi prie 
monių klausimui ištirti ir nutarimui padaryti. Ta pačia 
proga būtų jiems ištiesta ranka ir būtų sudartas įspūdis, 
kad Bendruomenė stengiasi apjungti visus lietuvius.

Bendruomenės priešakiu pastatyti frontininkai neši

mai šitaip nesprendžiami. Apie kylančius nesusipratimus' 
višūmet reikia išsikalbėti. Pasitarimus reikia taip veti, 
kad aiškiai riustatytūm, kas jungia ir kas skiria. Dažniai 
šiai visuomet randama daugiau jungiančių sijų, negu ski- 
riančnų; Jeigu jungiančių yra daugiau, tai reikia susi
jungti. Jeigu nuomonių skirtumai yra toki dideli, kad ne 
galima rasti bendros kalbos, tai geriau išsiskirti. Bet jei
gu vieni ir ikti nori vienos Bendruomhės, tai neturėtų bū
ti sunkumų rasti bendrą kalbą.

Bendruomenės priešikin pastatyti nauji žmonės aiš
kiai parodė, kad jie tartis ir susitarti nenori. Jie nori val
dyti. Jie nori, kad kiti klausytų. Reikalas lengvai išsispręs 
tų, jeigu visi norėtų klausyti, bet lietuvis nenori klausyti 
tų, kurie nori įsakinėti. Lietuviui geriau patinka susita 
rimas. Kai jie susitaria, tai jiems įsakinėti nereikia. Jie 
žino, kas teikia dalyti be įsakinėjimų.

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
.conditions. Doctor^ find even 
severe itching can’be treated 
with a special drug. Ydu can 
now get this anti-itch drug 
ingredient.with no prescription 
in BiCOZENE". -Use only as 
directed. Thę medically proven 
creme for “ 1
itching. BiCOZENE

siznieriAi. kurie garsinasi 
NAUJIENOSE” = turi geriausi 

PAS1SĖK1MA Blžh\ste,

Juozas Kapačinskas

Spaudos baruose
(Tęsinys)

1976 m. kovo 19-tą diena, apie vienuoliktą valan
dą, nuvykau i kviečiamą vietą. Prisistačiau rengėjams 
kas esu, tuoj buvau pakviestas į spaudos žmonėms skir 
tą kambarį bendrai kavutei. Čia jau radau ne mažą 
būrį spaudos atstovų žurnalistų, besivalsinančiu ir be
sikalbančių. linksmai juokaujančių.

Po- trumpos atgaivos ir susipažinimo, išėjom pa
sižvalgyti po parodos salę. Salėje dar vyko spartūs už
baigimo darbai, lakstė mašinos, lygino žemę, pylė žvy
rių takus, aikšteles, kurių čia buvo išdėstyta gausiai, 
kur lankytojai galėtų pailsėti ir pasigėrėti, jaukia ap
linką. Išvedžioti aikštelių lakai, prisodinta medelių, dar
bai išdėstyti gėlynai, dekoratyviniai krūmai. Kai kur 
ištisas tropokinės augmenijos sodelis su žaliuojančio
mis palmėmis, fontanais. Viskas originaliai įrengta. 
Puošnių namų aplinkos sodeliai, suoleliai ir kitokį pa
togumai, kur gali tinkamai ilsėtis po dienos darbų.

To savaimingo grožio pilna visa paroda, širdį glos
tantys gėlių kvapai, žaliuojančios pievelės, gurgąs 
vanduo per akmenų skeveldras, tartum koks upokšnis 
kalbantis su tavim... Sunku žodžiais nupiešti tiksliai 
matytus vaizdus ir patirtus įspūdžius, kurie įstringa. 
Vaikščiojant po parodų salę visur pasigėrėjimą akiai 
kėlė žydinčios pievelių gėlės: orchidėjos, chrizan- 

tulpės ir kitos. t y .
Pūdam, s parodoje, supranti, kaip svarbu puose- 

h Ii lą grožį ir pasimokius miesto darželių bei namų 
aplinkos >ulvaikymo — savoj sodyboj pritaikyti. Tai 
mūsų miestų kvartalams suteiktų estetinį pasigėrėji

mą. O mums lietuviams primintų seniai regėtas kaimo 
sodybas, tėviškės darželius prie gyvenimo namo, kai 
eglaitės ir pušaitės ar rūtų krūmai, traukdavo akį.

UŽUOVĖJON IŠĖJUS
Atšventęs savo šešiasdešimt penktą gimtadienį; 

1972-jų metų spolio 20 dieną ir, gavęs savo darbo die-^ 
nų atpildą spalio 31 - mą dieną atsisveikinau su savo; 
kasdienine tarnyba, išėjau į gyvenimo užuovėją — pen
siją.

Su džiaugsmu sutikau aš šią gyvenimo penrramą, 
nes dirbau ne pasirinktą mėgiamą darbą, bet tokį, kuris 
užtikrino man ir mano šeimai pragyvenimą. Dabar 
jaučiausi savo pareigą atlikęs ir galėsiąs savo tolimes
nio gvvenimo laiką kreipti kita linkme, daryti tai, ką 
ketinau ar dėl laiko stokos nesuspėjau padalyti.

Tiesa, solidus amžius žnr gui neleidžia taip ka.p 
jaunystėje kopti į kalnus, bet kol melų našta nelenkii 
kūno prie žemės ir nesi nustojęs vilties dėl to ką nors 
veikli, tai nesinori užsidaryti vien tik namų rate ir gy
venti šešėlyje. Tuo labiau, neseniai geras gydytoja^ 
buvo patikrinęs sveikatos stovį ir pasakęs, kad visasi 
mano kūno organizmas turėtų tarnauti dar bent ket-1 
virtį šimtmečio...

šis įvertinimas mane puikiai nuteikė, skatino pa-*, 
miršti metus ir žengi naują žingsnį, su energija jung-į 
tis į naujus darbus. ,

Netrukus gavau pasiūlymą iš “Sandaros” rtdaky 
toriaus — leidėjo Mykolo Vaidylos ateiti jam į pagal
bą, padėti leisti, tvarkyti ir redaguoti laikraštį. “Eikš, 
brolau, tarė jis man, — pagalbon, kuri mums labai 
reikalinga”. , J

Spauda labai vertinau, mėgau n elik skaityti, o ir 
pats parašyti. Mane ypač domino tas darbas. Mano sup
ratimu, spauda skatina realizuoti savo kilnius siėkius-l 
skatina būti naudingu kitiems visuomeniniame gyve- 

nimė, atspindi tautos gyvastingumą ir jįpalaiko.
O kita, mane siejo su M. Vaidyla sena pažintis. 

Kontaktai buvo artimi nuo seniau, beveik nuo įsikū
rimo Chicagoje. Anuomet jis buvo žvalus, kupinas ener 
gijos, dabar jau buvo ligos parblokštas, todėl jaučiau 
pareigą jam padėti, kuo galiu.

Nuvykau į redakciją pasikalbėti. Pamatęs mane 
štėjus nusišypsojo ir gestu pakvietė sėstis pasikalbėti. 
Užsirilėžgė draugiškas pokalbis apie savitus laikraščio 
leidimo rūpesčius, nepriteklius, kurie sunkiai slėgė 
“Sdhdara”. Jis sakė, kad jam reikia žmogaus, kuris 
galėtų tvarkti laikraščio leidimą, jeigu jo sveikata pab 
logėtų ar šiaip kas nutiktų, ir jeigu tektų jam kuriam 
laikui išvykti pailsėti, pataisyki sveikatą ir sustiprėti.

Mūsų pokalbio metu buvo labai optimistiškai nu
siteikęs. nesiskundė senatve, pastebėjau, kaip jiš ne
norėjo pasiduoti fiziniam nuovargiui ir ligai, kuri 
jain gana rūsčiai grąsė, (apie ligą vengė užsiminti). 
Žvelgdamas į jo veidą bei iŠ jo nuotaikos galėjau pas
tebėti ir be žodžių, kad jam yra sunku, kad jis pergy
vena savo fizinę negalią — sunkų invalido bejėgišku
mą.

Norėjosi l>ent kuo jam padėti, prisidėt! darbu, pa
remti moraliai, pasidah'nti užjardčiančia širdies šiluma, 
ktfd geriau jaustųsi. žihdrnS, tvarsčiau pats, kalnų ne- 
nuvėfsiu, bet prisidėdamas, palengvinsiu tą naštą stum
ti pirmyn — vis ilgesniam laikui pratęsime laikraščio 
Itnflfthą. *

Supratau man skiriamo darbd sunkumus, tachtų 
jlučiaū savo pajėgumu, tai atlikti, b jau ryžto ir kant- 
rv'bės. žinojau, turėsiu Užtektinai. šisJkolegiškai drau- 
giškas pasikalbėjimas fr paskatiėo tnane imtis šių nF- 
Itertgvų 'pareigų ir įsijungti į žandarą”. Tad šitaip ta
pau laikraštininku ir pradėjau purenti •‘spaudos (frr- 
Vofmš” ^Sandaros” redakcijoje, seniausioje Uhicagos 
lietuvių kolonijoje Bridgėporte.

SANDAROS NESKLANDUMŲ ŠEŠĖLIUOSE

Akh-xnau įsijungus i redakcijos darbus kaHais p: 
sitaikydavb ir laisvesnis protarpis. Tada su leidėju J 
Vaidyla ne kartą dalijomės mintimis apie kitus mūs 
visuomeninio gyvenimo reiškinius bei apie savo pači 
pergyventus džiaugsmus ir vargo dienas. Mudu b: 
vom skirtingų kartų atstovai, bet daug kur mūsų g 
venimas buvo panašus. Abudu iš vieno krašto, abie: 
brangi gimtinė, abudu lygiai sielojomės, kad lietuvi 
koji veikla išeivijoje neblėstų, stengėmės kiek galėd 
mi paremti ir palaikyti ją. Mūsų nuomonės šiuo klai 
simu sutapdavo, noi-s šiaip dėl daug kitų kibusiu 
žymiai skyrėsi. Besikalbant iškildavo naujų, įvairi 
klausimų — atsiverdavo nauji jo gyveniino puslapi? 
Dažnai pasikalbėdavoin apie Tėvynės Mylėtojų Drai 
gijos veiklą, jis buvo jos ilgamečiu sekretoriumi, kai 
vykdavo seimai, suvažiavimai, kokius leidinius - 
knygas išleido panašiom teinom. Karta jis ftian užs 
minė, ar dar turiu savo išleistų knygų, būtų gerai, j 
galėtume jų pasiųsti po porą egzempliorių į TMD sk; 
rius, parodytume gražų gestą, kad vadovybė tiomi 
skyriais ir suaktyvintume jų veiklą. TMD veikla pa 
kutiniais metais vis mažėjanti, senesnė? kartos lieti 
viams vieniems iš šio pasaulio, kitfertis iš veiklos pas 
traukiant, mažėja ir kuopų skaičius. Turėtume šauk 
ir seimą.

(Bus daugiau)
’ ' -f f
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| SUSIVIENIJIMO VISŲ.... 
(Atkelta iš psl.)

dentas Tamas Butkevičius pasi
rūpino Susivienijimą įregistruo
ti Pcnnsylvanij s valdžios įstai
goje (Luzerne apskr ties teis-, 
me, Wilkes Barre, Pa.) ir gauti 
čarterį, kuris anglų kalba skam
bėjo: 
CORPORATION ACT OF 1874

j In compliance with the re- Borough of Plymouth, Luzerne 
quirements of an aXcI of the. County, Pennsylvania.
General Assembly of the Com- 4. Said corporation is to ex- 
monwealth of Pennsylvania, ist perpetually.

— entitled “An Act to provide forj 5, The names and residences 
DR. PAUL V. DARGIS the incorporation and regulation of the subscribers are as fol- 

GYDYTOJAS ir chighdaac certain corp rat’on” approv-.lows:
Thomas Butkiewiecz, Nanti
coke.
Joseph Koloskiewicz, Nanti
coke.
Joseph Pauksztis, Plymouth. 
William Semsis, Plymouth.
Sylvester Pauksztis, Edwards- 
ville.
(All of Luzerne County, Penn

sylvania) .
6. The number of trustees of 

said corporation is fixed at three 
(3) and the names and residenc
es of those who are chosen 
trustees for the first year are: 

Thomas Butkiewicz, Nanti
coke, Pa.
Joseph Pauksztis, Plymouth, 
Pa. 5 ' <
William Semsis, . Plymouth, 
Pa.

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
ginekologine chirurgua 

6449 So. Puleeki Rd. (Crowford 
Medic*I Building). Tel. LU 5.6416 

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGija 

Tel«f. 695-0533 
fo* V.ll.y Mediči Center 

S« SUMMIT STREET 
«OUTE 54. ELGIN. ILLINOIS

of certain corp rat’on” approv
ed the 29th day of April A.I>.

(1874, and the supplements 
1*38 S. H4nh«im Rd., W»stch«st»r, K- thereto, the undersigned, three 
VALAMJOS: darbo dienomi8 ir’of whom are citizens of Penn

sylvania, having associated 
themselves together for the 
puqjose of cultivating the spirit 

j of fraternity and practicing the 
, principles of benevolence and 
1 charity, and for the accumulat
ing of a fund for sick and dis
abled members and for the 
widows and orphans of deceas
ed members, and desiring that 

į they may be incorporated ac
cording to law, do hereby cert
ify:

1. The name of the proposed 
J corporation is Susy wienijmas 
jLietuwniku Ameryke.
1 2. Said corporation is formed

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community kliniko* 

Medicinos direkronu*

T»L: 542-2727 «rb« 562-2728

.EL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 W»tf 103rd Str«tJ 

Valandos pagal suaitannų.

DR. FRANK PLECKAS'
OPTOMETRIST AS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis PritaUo akinius ir 
“contact lenses’”

VaL asai susitarimą, uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBGTIS'
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL aatraū. 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vai.

Of‘»o lalaf.; 776-2880 _ 
Raridancijo* telef^ 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bandra praktika, jpec. MOTERŲ ligoj. 
Ofitas 2652 WEST 5yth Si RLE T !

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. St&adie- 
siais 2-4 vaL popiet ir kitu 131 kr i 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDA&-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. M*3..ban- 
dažaL Special; pagalba Ljjoms. 
(Arch SupporU, ir L t

2AS0 West 63rd St^ Chicago. III. 60629 
_____TeUf.. PRospect 6-5084

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — »i|na apariuda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustym«$ 

H įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Į Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 
Vito* programos Ii WOPA, 

1490 IdL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vadėj t Aldoni D«ukut

Tftlaf.: HEmlock 4-2413
7159 $e. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO, ILL. 60629

7. There is no capital stock. 
Aukščiau pateikiamas prašy

for the purpose of cultivating 
the spirit of fraternity and 
practicing the principles of mas buvo įteiktas “To the Hon- 
benevolence and charity by pro- orable Judges of the Court of 
viding a fund for the benefit Common Heas of Luzerne 
of sick and disabled members County'
and of the widows and orplians Woodward Susivienijimą pas- 
of deceased members. t kelbė oficialiai įregistruotu pa-

o i • r j • gal Pennsyvanijos įstatymus, 3. The business of said corp- ?VQfk . . A *
4. ... a i • ai < 1H89 lapkričio 4. Carteris buvoorati n is to be transacted m the^ . . ; ...1 pataisytas vėliau 1908 m. 

gruodžio 7, 1927 m. balandžio 
29 ir 1935 m. 1/rželio 1. Įregist
ruoti patarnavo advokatas John 
M. Gorman .5. The names and residences

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ
Atkelta iš 2 psl.) 

ir pareikalauti pavergrtoms lais 
vės. Baigdamas kalbą paminė
jo, kad rusai turi pavergę 51 

ir teisėjas Stanley j tautą. Reiškė viltį, kad rusiška 
sis imperializmas turės subyrėti 
ir dar jis grįž į savo tėvynę Uk
rainą ir kiti i savo kraštus. Jo 
kalbą rekordavo, net trys tele
vizijos stotys. Latvių kunigas 
Klevinš sukalba minėjimo užbai 
gai maldą. Grojamas pavergtų 
tautų himnas.

Prieš baigiant minėjimą aikš
tėje atsirado, gal 40 metų amž. 
balta eilute apsirengęs, pažasty
je portfelį nešinas vyras. Vie
nas jo klausia kodėl pasivėlavai? . 
Sarkastiškai atsakė. “Pripuola-; 
nud patekau. Tegul reorgai lais 
vina Lietuvą. Apsigrįžo ir nu
ėjo. Ką gi, reikia ir tokių idio
tų) Stasys Jukšėnas

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

[mn;siTH ns amisneAAiep hftuxu 1*1 snasnixed ji iuiixi^I dunsxHIS 

ofoxspfuep hsnm fefti^prp punnisiB pn; ag ‘SEunuisdudĮsed hpx 
«ąq£udns ounx opxnjj sonf pmon^ -snunuruneiEd of oab3 ap Ynų aif tex 
‘esiA uieC įmeps^A^d onf ns teiopires ?.reped jį tefęv!<hv oabs diex
^męud auny -teainjeid jį teumŠĮi ‘feuHųiS jį teum^ne sof px^Ised buhįę3 
-an opojjy -Yipai sneisuM JĮ oasįg ^15 BUĮiąąajs jį ipfp peqcj die^

*9L"tL:£ ns »6n«jp snm ouja

IVrOl^NISAl OXfVM *A1

Ketvirtajam Seimui Hazletone 
užteko vienos dienos (1889 m. 
lapk. 5). Organizacija jau tu
rėjo j s priimtą antspaudą, 
išmtą valsybinį čarterį

*9C?aoi§ jį ateqjez oc
-ed xn W *sn!l?f?PIsnu oCąĮlui sjf Bunx ‘ėipm sneunį oC jį ‘dpara o.^i

ir 
išspausdintą konstituciją. Po
sėdžiai prasidėjo po Mišių, ku
rias atnašavo rektorius kun. M. 
Juodišius. Trumpu pamokslėliu 
kėlė lietuviui pareigą pirmiau
sia siekti dangaus karalystės, o 
po to rūpintis tėvynės reikalais. 

Rektorius ir Seimą atidarė.
Atvyko dešimts atstovų nuo še
šių draugijų:

HAZLETON, PA.: J. Tam- 
packas ir M. Vitkauskas (šv. 
Petro ir Povilo dr-jos).

MAHANOY CITY, PA.: J. 
Miliauskas ir V. Vročinskas (šv. 
Juozapo dr-jos).-

NANTICOKE, PA.: K. Ažu- 
kas (Vladislavo Jogailos drjos).

PLYNICHjTH, PA.: Kun Alek-|gano redaktorius Stanislovas 
sandras Burba, J. Miliauskas ir ”* " 
Juozas Paukštys (šv. Kazimiero 
dr-jos).

SHENANDOAJI. PA.: Vincas 
Čižauskas (šv. Petro ir Povilo 
dr-jos); Jonas Meldažis (šv. 
Jurgio dr-jos).

Mažeika Evans

Šenadorio delegatai neturėjo 
formalių mandatų, bet buvo pri
imti. Leista salėje būti ir ne 
delegatam - svečiam, kurių tar
pe buvo kunigų. Seimo sekre
toriumi išrinktas Matas Vitkaus
kas, tvarkdariu- Vincas Vro- 
činskas. Atidarant Seimą, kun. 
M. Juodišius pasakęs trumpą 
kalbą, teina Lietuvos ir Lenki
jos istorija. Seimą sveikino len
kų Susivienijimas telegrama 
“Niech žyję Litwini”, ir jo oi-

&

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

>

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

BUSINESS ©7

*09f 70 OTMDSmS. FK&f PMWLE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

♦ Personal financial ad
vice and counsel.

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Dole 
k PWEAPPI' /

Uidkas. Astramskas pasakoja, 
šie sveikinimai supykdė seimo 
sekretorių M. Vitkauską. Apie 
juos vėliau skaitydamas ameri
kiečių dienraštyje, sušukęs: 
“Iškirpt, išpiaut, užlipdyt;

(Bus daugiau) SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
ri^wtnrwryinnnr r „

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

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

pre vlenlDbsU
Hetevj Mlhdnka 7^

ChloMD>NORMANĄ
URŠTEINA

(i> taigom) ir 
677-84AP

IM North WkhMh Aw*

— Jei žinote asmenis kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites . nemokamai.

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But ft incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appH- 
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the xir back into the

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
gave up to one half the cost of 
heating and cooling, our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
■■76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvement* was approxi
mately $4,000 ... projected to 
be amortized within 4 to 5 
wears through, reduced ex-

solation within Tails and-©til
ing as well as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of znost 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy *78.w

The fireplaces were supplied 
'ey Home Crafts, Inc^, Floral 
Park, New York. HeatUaiar 
Fireplace, A Division of Veg* 
Industries, Inc., located ix ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete tins of bsCt-bų 
freestanding c»< vtH* 
Momtad fireptaotn •

BANKING
IS E/ERYBODY’S |

Bank Trust Services-Could One Help Yn?
By Willis W. Alexander 

Executive Vice President 
American Bankers Association 

Determined to make 1978 
the year in which you get fi
nances under control? Maybe 
what you need is some expert 
help.

Last year thousands of 
Americans found that it was 
to their advantage to make 
use of the asset management 
and financial planning capa
bilities provided by some 
4,000 full service banks offer
ing trust services.

For years these service® 
have been popularly thought 
of as the exclusive domain of 
the well-to-do, but with the 
complexity of today’s econ
omy, and the relative level 
of affluence many Americans 
enjoy, more and more people 
are finding professional assist
ance valuable in providing for 
their own personal financial 
security and asset protection.

If your property value 
(including your home, other 
real estate, savings, business 
interests, stocks, bonds, secu
rities, stamps, coins, antiques 
and life insurance)totals more 
than 8100,000, it might be 
worth your while to investi
gate the benefits offered by 
these bank services. Fees 
charged are based on the type 
and level of service required. 
Usually they are calculated m 
a percentage of the assets in
volved

The services provided by 
trust

which is designed to meet a 
specific need, but which may 
be used in combination with 
any other to match your 
individual requirements.

The five areas of assistance

mg.
♦ Custodial arrangements 

for certain assets — for exam
ple bonds with coupons, stock 
certificates, gold tfhd 
other valuables.

♦ Investment management 
services — in which the fin
ancial institution exercises de
signated discretion in the ma
nagement of assets.

♦ Trust services—in winch 
the institution actually takes 
title to the property, manag
ing it for the benefit of the 
desired beneficiaries subject

the person setting up ths 
trust account.

While $100,000 m wets 
is a good rule of thumb for 
determining your need for 
such service, people with lew 
have often decided that they 
Deed profeMdoeai mmMkdc* 
and have been successfully 
accommodated by their local 
full sernce bank. To find out 
if you could benefit too, 
ebeck with your honker to 
find out which financial in
stitution in your area oCTerr 
trust services. Then, make a&

fmanciti adriee.

. ANNA B. RAKAUSKAS .
Pagal tėvus SIMANAVIČIUS

Gyv. Beverly Shores, Ind. Anksčiau gyv. Chicago, Ill.

Mirė 1978 m. liepos 17 d., sulaukusi 84 metų amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 69 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Anne Stevens, žentas Michael, 2 sūnūs — 

Simon, marti Elaine, ir James, marti Lillian, 9 anūkai — An
ne, Mike, Naren, Gail, Wendy, James. Charles, Robert ir John, 15 
proanūkų bei kiti giminės, draugai ir pažįstamL

Velionė buvo žmona mirusio Simon ir motina mirusio Walter.
Kūnas pašarvotas Petkaus — Marquette koplyčioje, 2533 West 

71st Street
Penktadieniu liepos 21 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Anna Rakauskas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami, dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsiveikinima.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnūs, anūkai, proanūkai, giminės

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

VO REMOVE THE FRU IT, 
INSERT A CURVED KNIFE 
OLOSE TO THE SHELL AND 
OTTALLIME

©GW THAT A PLUMP AND FRESH-' 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOURS 
A HOME M YOUR KTTCHEK ,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS PELlCACY.WELLjiTCOULPH'1 
BE EASIER.

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicago
Lietuviu 
Laidotuvių 
Dirextori< 
Asixjciacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ui LAURYNAS LABANAUSKAS 

307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArd» 7-3401

BUTKUS - VASATTIS
1446 So, 501h Ave„ Cicero, £1L Phone: OJLympic 2-1003

THE HNE4PPLE CM H5 
51DE.WTH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
TJC BCTraM-JLROUaL THEXXOWU.

M54 So. HALSTED STREET Phone: TArdi Mill"ME PINEAPPLE FROM BOTH SHELLS. HALVE 
FP) CT LENGTH WV$e.5UCE OFF CORE (TOP POCTIOH') 

eKH quarter.chunk fkuit. put back ih the 
SHELU CT MAKC5 AM ArTEACINt S3VDU MSH -b

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 5-3572

GEORGE F. RUDMINAS
SUS So. LITUAN1CA AVK Tel: YAri. 7-11SM13I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICD

2424 WEST 69tfi STREET Republic 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vilkink T&n

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hilli, VL 374-011

MAUJIIMM, CMKAGO I, IULThursday. July 20, 137©



Senovėje Siamu karaliai t“, kloniu, kaip ii sausumoje. 1953 
u <1ūvo laike ceremoniu sto.elm. tarp Naujos Zelandijos h 
H ant vienos kojos. Jie tikėjoj Sumou rastas jūras kalnas 

kad priešingu atveju guli ivv*<; 2h.50(J p< du -lukščio. Jo viršū- 
\i u 1.2IK) p< du nuo vandensti nelainn .

Strawberry Pie Spells Pleasure

Tn Trance they are les fraises, in Italy le Fragole, in Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Pie! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb crust or 
pastry crust may be used—the “store-bought” kind or your own 
favorite recipe. In either case, the finished pie is scrumptious.

Fresh Strawberry Pie
Few drops red food 

coloring (optional) 
baked 9-inch graham 
cracker crumb crust 
or pie shell, cooled 

cups halved fresh 
strawberries

package (3 oz.) straw
berry or strawberry
banana flavor gelatin 1 

cups boiling water
_ tablespoons sugar

^ntainer (4-1/2 oz.) 1-1/2
• jrozen whipped

topping, thawed
Dissolve gelatin in boiling water; measure 1/2 cup and chill 

until slightly thickened. Fold thickened gelatin and sugar into 
the whipped topping; add food coloring. Chill again, if neces
sary, until mixture will mound. Line bottom and sides of 
crumb crust with the whipped topping mixture, mounding 
high around edge. Chill. Meanwhile, chill remaining gelatin 
until fhickened; stir in strawberries. Spoon into the whipped 
topping-lined crust without covering the rim around the edge. ; 
Chill until firm, at least 3 hours. - ..---------------------

1-2/3
2

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus akai' 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reŲ 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd.. St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Iš CHICAGOS I R IĮ traktorius Bruno
apylinkių

j — Chicagos Parku dstriktas, 
susitaręs su Muzikų federacija, 
kai kuriuose parkuose ruošia 

I viešus ir nemokamus koncer
tus. I.iepos 26 <1. 7 v. v. koncer
tas bus Marquette Parke, prie 
6734 So. Kedzie. Gros populia
rios ir klasikinės muzikos kū
rinius, diriguos Reinhold Stark. 
Rugpjūčio 2 d. 7 v. v. ten pat 

į bus koncertas, diriguoja I^o 
| Henning. Rugpiūcio 3 d. 7 v. v. 
'Gage Parke, prie 55-tos ’r Wes
tern. diriguos Frank Boker.

vauuju Lunką gero vvuu. Kon- vo sėkminga. Gegužinės komi-j 
> Klemka sijos raportas susirinkimo bir( 

bonką šampano, o Antanina vo priimtas. *
Liorentaitė įteikė bonką geros Į Tradiciniam banketui pirmi- 
degtinės. Pilnomis rankomis niūkė Julė Sadauskas išnuoma- 
labai gražių daiktų atėjo vo Polonia Grove salę, Banke- 
Leokadija Juskėnienė. Ji įteikė tas įvyks ateinančio spalio (Oc 
dirbutioms prie laimės šulinio J tober) mėn. 15 dieną. Bilietus 
ponioms 8 vertingas dovanas.'galima gauti pas R. Dižgalvis, 
Mūsų geri kaimynai — L’niver-j3808 Union Avė., telef. 927- 
sal Taupymo ir Skolinimo ben- 8660, pas J. Sadauskas, 7222 So. 
drove įteikė 4 vertingas ir j Richmond Av., telef. 131-7171 
praktiškas dovanas. Kai kurie ir pas Anną (iasey, 3239 South 
Naujienų rėmėjai atnešė ver- Aberdeen, telef. 927*2953. 
tingus daiktus, bet savo pavar
dės nepasakė. Dėkui visoms ir’me prašomi

»visiems. Taip pat dėkui visiems anksto įsigyti bilietus. 
' aukotojams.

— Ponia Elzbieta Petkūnas, riams $5.00 asmeniui.
įteikė Naujienų administrato-f Sekantis susirinkimas įvyks 

I < TIl 1*11 1 za ( 'sAn ♦ or>'» S?
bo, labai gražų, vilnonį lovai už 1 vai. p. p. šaulių namuose. Su- 
tiesalą. Jį laimės rudeninio Nau sirinkime bus renkami bankie- 
jienų pikniko metu įvykstan- tui darbininkai. Komisijon įei- 
čioje loterijoje dienraščio rėmė 
jas. Piknikas įvyks rugsėjo 10 
d. toje pačioje vietoje — Polo
nia sode.

Visi suinteresuoti dalyvavi- 
neatidėliojant iš 

Bilietu 
na-ka;na: svečiams $8.00,

j ^r- Plioplys iš Rcckfor- rei Kristinai Austin rankų dar-jš. in. rugsėjo (September) 8 d.,
do, negalėdamas dalyvauti Nau 

Hienų piknike, atsiuntė $25 au- 
|ką. Dėkui. Piknike dalyvavo 
rockfordiečiai — Jonas Šernas, 
Stasys Tikušis ir Augustinas 

i Pocius. Malonu buvo su jais pa 
simatyti. Daugelis rockfordie- 
čių planavo atvažiuoti ekskur- 

‘siniu autobusu, bet jis nebuvo 
įgautas. Kelionė atidėta rudeni 
jnam Naujienų piknikui.
j — A. Mnigėla iš Hamiltono 
Į buvo atvykęs į Chicagą ir da
lyvavo Naujienų piknike. Bu
vo malonu su juo susipažinti ir 
pasikalbėti.

— Dr. V. Balčiūnas iš Keno- 
shos dalyvavo Naujienų -pikni
ke ir atvežė Laimės šuliniui vie 
ną iš vertingiausių dovanų — 
savo dukters padirbtą iš stam
bių gijų Lietuvos vėliavą. Ją 
laimėjo Antanina Liorentaitė. 
Daugelis norėjo laimėti mar- 
ketparkietės ponios S.B.didžiu
lę rankų darbo lėlę — lietuvai- 

Įte. Ją laimėjo Jadvyga Lukoše- 
Įvičiūtė iš Itasca, Ill. Ponia Bal
čiūnienė įteikė rankų darbo 
pliušinius gyvulius bei paukš
čius. Vienas jų teko Marijai’ 
Smilgienei.

— Mikalina Baronienė iš Mc
Lean, Virginia, Naujienų Ben
drovės dalininkė, sveikindama 
Naujienų pikniko dalyvius, at
siuntė Laimės šulinio reika
lams penkis dolerius. Gerą ži
nią mums pranešė jos duktė 
Milda Vaivadienė.

— Dėka lietuviškos spaudos 
rėmėjų šiemetinio Naujienų pik 

-Jniko Laimės šulinys buvo la-! 
bai turtingas. Be anksčiau pa-.

— Mokytojas - žurnalistas Ka
zys Taliūnas, po operacijos, ku
rią sėkmingai padarė Dr. V. 
Tumasonis, išgulėjęs fcv. Kry
žiaus ligoninėje keletą savaičių, 
grįžo į namus. Jis dabar yra 
rūpestingoje savo žmonos Ele
nytės priežiūroje.

— Rašytojas Jurgis Gliau
dą, Lietuvių žurnalistų sąjun
gos vicepirmininkas, dėl persi-j 
kėlimo iš Los Angeles į West 
Govina, pasitraukė iš pareigų. 
Sekantis valdybos narys pagal 
rinkimini sąrašą yra dr. Petras 
Pamataitis.

— Vinco Krėvės Literatūros 
Xll-sios premijos vertintojų ko 
misija jau sudaryta. Jos sąsta
tas: dr. H. Nagys (pirminingas, 
Lietuvių Rašytojų Draugijos at 
stovas), V. žižys (sekretorius, 
dabartinis Liet. AAkad. sambū 
rio (pirmininkas), J. šiaučiulis 
(nans, KLB atstovas), dr. I. 
Gražytė - Maziliauskienė ir M. 
Jonynienė (narės, Liet. Akad. 
sambūrio atstovės). 
atsiųstąsias knygas skaito ir 
premiją (500 dol.) paskirs ši 
rudeni. Iškilmingas premijos į- 
teikimas Įvyks Montrealyje 
m. rudenį.

Komisija

s.

NAŠIŲ KLUBE
------ Pusmetiniame susirinkime, 

minėtų, dovanas įteikė: Matil-įkuris įvyko šių metų birželio 
da Meilienė — lietuviškų raštų man. 9 dieną šaulių namuose, 
juostą ir takelį. Juosta liko- se- buvo pagerbti mirę klubo na- 
kančio pikniko Laimės šuliniui, riai, o ligoniai apdovanoti pini- 
Kedzie - Archer Liquors dova- ginėm dovanom. Į gegužinę, ku 
nojo 9 bonkas gero vyno. Nuo- ri buvo suruošta š. m. birželio 
latiniai Naujienų rėmėjai Ele-’4 d., atvyko daug narių bei švė
na ir Klemensas čižauskai do-čių ir, komisijos pranešimu, bu

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. Naujienoms reikalingas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

- Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede .............. dol.

Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------------------

Adreso

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo ... 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ dol.

Pavardė ir vardas

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė___

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

r*

Pavardė Ir vardas -- _____ _________________________________

Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa, 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas________________________________________________

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

P^ rardė ir vardas

< adresui

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

HA 1-6100.

MARIJA N0REIKIEN1
tsns Wert ffth St, Chieago, III 60621 * Tel Wa 5-X7E7

DKelJi ee^rfnklmee feret fra Ir! v
MAISTAS Ii EUROPOS 1ANDSL1Ų.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

HAKuiTTi airr parcrlj jwrvici 
uei W, 69th IIL W429. — T*L WA 5-172?

ms Se, Helffed Chlceee, HL 6fi4«. — T*L tS-MTT®

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA

W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 711st Street, Chicago, Illinois 60629 
T»M. - 778-5374

A

na visi valdybos nariai.
Per susirinkimą taip pat bus 

galima įsigyti bilietus i banke
tą. ' V. C.

— Futbolo klubas LituRnica 
ruošia tradicinį pikniką ir fut
bolo turnyrą liepos 29 d. nuo 
11 ryto iki 11 v. vak. Marquet
te aikštėje, 6900 So. California. 
Dalyvaus Lituanica, Sparta, 
Lightning, Winged Bull, Rams, 
Green-Whit e ir Real FC rink
tinės. Programoje taip pat da
lyvaus Chicagos miesto raitoji 
policija ir šunų dalinys, taip 
pat gaisrininkai.Sveikatos sky
rius tikrins kraujo spaudimą.. 
Gros Vyt. Dargio “Vyčių orkes 
t ras, bus gėrimų ir užkandžių. 
Visi kviečiami. Klubo svetainė 
yra 2416 W. 69 St. (Pr.)

—Varpininkų Leidinių Fondo 
gegužinė įvyks ateinantį sekma 
dieni, liepos 23 d., Vyčių salėje 
ir sodelyje, 2455 W. 47 St. Pra 
džia 12 v. Gegužinė įvyks nors 
ir blogam orui esant. Progra
ma: dainuos sol. Irena Petrau
skienė, akompanuos Lidija šlei 
terytė, gros Venckaus. Pranske 
vičiaus, Pajėdos orkestras.Bus 
vaišės, laimės šulinys. Kviečia
mi visi dalyvauti ir paremti lie
tuvišką tautinę - demokratinę 

•spaudą: žurnalo “Sėjos” ir ag
ronomo prof. dr. Jurgio Krikš
čiūno monografijos išleidimą.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jum* gali dau> 

padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Welk 
peržiūrėta, <<Sd<iuvos~ išleisto 
knyga -

Su legali škotu is formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su legališko 
mis formomis — S3J5O.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Halsted St., Chicago UI 60608

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

ESTATE
Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, PrerdenUs

2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-7747

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

2 butu 9 m. senumo. 2 do 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell l1/? aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
$65.000.

1014 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠDIAITTS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL Tel. 436-787*

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Chicago, Ill. 60608. 
si 14 uiu iiuonn 

996Z-9SL 
•009Cri9i I9J.

speak English.
‘•sąijouoą ipij oumpiaAQ ‘Xired 
-uioo rpnpoid ojįai joj sampqj

Full time. Days.
’‘TDNVHflSNrr — T?pm?jpdH UTPAt

’0f-62“gf^ :a\oiajojui Joj ouoqj
Experienced A B DICK operator 

wanted. Must be able to produce. 
Men experienced in lathe, mil, 
drills.etc,, needed to make dies, 
?? oinpjoAO -Xundmoo saonp 
jigs & fixtures for wire pro-

MAINTENANCE
!’OO XTVMDEpiTM 0DV3IHD
I SARATOGA APTS.
259-0888.
1534 S. Ashland Ave.

FOR SALE 
Manufacturing place doing business 
in cut, make, and trim on men’s 
special orders since 1936. Owner is 
retiring. Very reasonable- Write: 
Naujienos, Box 1043, 223 W. Wa
shington St.. Chicago. DI. 60606.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Men’s Formal Wear Company 
needs individual to work Ful] 
time. Part time. In warenhouse 
assembling garments. Daytime. 
High School Grad.
Circle Campus location.
Call Mr. Janik 829-0001

EXCLUSIVE LOOP FURRIER 
EXPERIENCED FUR 

FINISHERS
On all types of furs

; Excellent starting salary, plus 
■benefits including profit-char- 
. ing and healt insurance.

Apply in Person
13th Floor — Personel Office-

EVANS INC.
36 S. State St.

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

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

MODERNUS 15 metu 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.

IJETUVTŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug geru 
priestatų. Švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 irba 737-8334

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI -'t 

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose graft, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

a—» M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tikta! pusmečiui automobilis 

L labi lity apdraudimai pensininkams 
Kreipti

4545 5e. ASHLAND AVE. 
52X775

į

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBtS j

Pardavimai Ir Taiiynaa 
2646 WEST 6*h STRIBT ,

Taiaf.: Rl>vbllc 7-1941
------ -------- —

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia
W CMw

RUTU XTTTA V A T7TTUT A P   no**>r.ktjn 
)siuiuoet< uiooyr įooj;

5421 W. Addison

išriję •ui’uissojd poog joj And poog

MAINTENANCE 
MEN

individual with 2-3 y*^.
'naintennnr^ Yon win
Xn pqol’inrr Hnfh nloętrįrp]
p. rn^ohanic?! and trouble.
^hooUncr nn r>rndurti(>n
■\pplv in nArcnn 379-4070

ĄTIOT r>TT PT ĄTTX’C 
832 S. Central. Chicago

DIE SETTER

Experienced
Eve. Co. benefits, including 

sharing.
Wisconsin Tool &

Wl W. Ainslie St., Schild
678-6733 625-6306

M. ŠIMKUI 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Ma pl • wood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

■ į Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

----- ’ 3 CHOICE WOODED LOTS average 
50’xl40’ in development adjacent to 
Indiana National Dunes Fark near 
Chesterton, Indiana. Bargain invest- 

nrnfit ment, $11,000 complete. Mrs. Martha 
P Gavagan, (219) 926-7535 or (219) 

925-6189.
Co 

Pnrk ’ — SPECIALI 20% nuolaida 
už 14 karatų retežėlius. Daug i- 

..... DRAPERY INSTALER vairių puošmenų. Mokame $4 
Dependable person needed +n esti- už sidabrinį dolerį. Perkame 
mate, remove & r^hane for d^penr pašto ženklus ir pinigu kolek- 

service. Life immr.. bn<ni- -- pATRM 4207 Co Sac- 
♦alization. vaca. exc. startmq salary. rAlnlA,
Full time permanent position. ramento. Tel. 247-5018. (Pr.)

282 -3717 for interview.
PORK UFT OPF^ATOO 

m 
Co.

‘ Juozo Šmotelio
handing of enPod Atsiminimų Skirsneliai
benefits including atspausdinti

s^moing Co- ■ Graži, lengvai skaitoma ir

FYn^rier^d 
steel Exr 

į profit
Wisconsin Tool - ----- — e

9521 w. Ainslie St., Schiller Park įdomi 250 puslapių knyga su- 
678-6733 625 6306 autoriaus troboje.

’ Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at-

MAINTENANCE MECHANIC
You n" plastics co. with tremendous 
<n*owth need exn. all-around me
chanic. Eve starting uav and adyan- vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
cement Hosnftalization & vacation 
App^v in nerson.

CLARK-CPANE FOAM IND. 
1550 E. 97 Pl. 

978-3400

REIKALINGAS vyresnio amž: vy
ras pagelbėti apie namus Marquette < 
Parko apylinkėje. Tel. 476-3128.

gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
"į Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

HAUWiwO*; CWGAOO », ILL Thwr.<Mr, F.




