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1IZRAELIS TURĖS AIŠKINTIS DĖL SIRIJOS LĖKTUVU NUMUŠIMO
IZRAELIS NAUDOJO- AMERIKOS GREITĄJĮ LĖK

TUVĄ, KURIO NETURĖJO NAUDOTI

TEL AVIVAS, Izraelis. Iz
raelio karo lėktuvai, vykdydami 
krašto apsaugos ministerio Įsa
kymą, trečiadienio rytą vėl bom
bardavo palestiniečių karo bazes 
Libano pietuose. Palestiniečiai 
pirmadienį atsivežė bombą Į 
autobusų stoti, norėdami iš
sprogdinti Izraelio įstaigas, bet 
jiems nepavyko. Per anksti 
sprogusi bomba pačius bombos 
nešikus išsprogdino ir užmušė 
ir sunkiai sužeidė keturis nekal
tus žmones.

Izraelio lakūnus pasitiko du 
Sirijos lėktuvai. Jie norėjo pa
stoti jiems kelią ir neleisti' bom
barduoti naujos palestiniečių 
bazės. Izraelitai bombas paleido. 
Be to, Izraelio lėktuvai numušė 
puolusius Sirijos lėktuvus. Da
bar paaiškėjo, kad Sirijos lėk
tuvą izraelitai labai lengvai pa
sivijo ir numušė. Oficialus Si
rijos komunikathš -skelbė,- kad 
buvo numuštas, vienas Izraelio 
lėktūvaSį i Bei ~^i^TžraėEo Jėk^ 
tuvai grįžp į savo bazes, tuo 
tarpu buvo numuštas Sirijos 
lėktuvas! Kiti pranešimai teigia, 
kad net penki Sirijos lėktuvai 
buvo numušti.

PUOLIMUI NAUDOJO
JAV F-15 LĖKTUVUS

Dabar paaiškėjo, kad Izraelio 
karo vadovybė" naudot'pati 
"^naujausią, galingiausią'ir grei
čiausią Amerikos karo lėktuvą 
Sirijos, lėktuvams numušti, tai 
F-15. • . . ■ ■■

Izraelitai nenaudojo Amerikos 
lėktuvų bombarduoti palesti
niečių bazių. Tas darbas buvo 
atliktas kitais Izraelio lėktuvais. 
Bet kai padangėje pasirodė Si
rijos lėktuvai, bandę pastoti 
kelią Izraelio lėktuvams, tai at
sirado Izraelio F-15 ir-numušė 
Sirijos lėktuvą. Atrodo, kad iz
raelitai F-15 iš tolo sekė kovos 
eigą, o kai Sirijos lėktuvai ban
dė pulti, • tai F-15 pastojo jiems 
kelią.

Izraelitai gavo JAV F-15 tik 
viena sąlyga — naudoti juos gy
nybai. Kaip Izraelis aiškinsis, 
sunku pasakyti, bet JAV gali 
panaudoti sankcijas prieš Izrae
lį, kaip jas panaudojo prieš Tur
kiją, užėmusią didelę Kipro sa
los dalį. Kaip turkai, taip ir Iz
raelis buvo gavę iš JAV ginklus 
gynybai, bet ne veržtis į kitas 
teritorijas.

— Viceprezidentas Mondale 
prašo sunkvežimių vairuotojus 
baigti streiką, nes farmeriams 
daro didelius nuostolius.

MAISTAS EINA BRANGYN
Tris savaites nusitęsęs “nepri

klausomų” sunkvežimių šoferių 
smurtingas protesto streikas pri
vertė Vidurvakarių valstijų mė
sos pakuotojus ir Kalifornijos 
daržovių farmerius naikinti sa
vo laukuose ir daržuose gen
dančius produktus. Kitą savaitę 
valgomųjų produktų krautuvėse 
prasidės labai rimtas jų trūku
mas, pasakė Nepriklausomų 
Amerikos šoferių-savininkų ope 
ratorių ■ asociacijos pirmininkas 
James Johnston.

Milijonų dolerių vertės pro
duktai pūva North Karolinos 
žemės ūkiu laukuose. Kaliforni
jos farmeriai savo produktus su
verčia Vakarų Pakraščio tur
guose. Rezultate Saločių, melo- 
nų, pomidorų, bulvių ir mango 
priversti pilni Los Angeles Pro
duce Market turgai. Pietinėje 
Kalifornijoje 100 laipsnių tem
peratūroje - derliai noksta pa
greitintai. Bakersfieldė farrųe- 
riai uždarė savo 320 akru bul
vių lauką:’Negalint išvežti į tur
gų, bulvės pradėjo pūti. Saločių 
augintojai kai kur jau aparė da
vo derlių, kiti žada aparti savai
tės pabaigoje,, jei šoferių strei
kas nesibaigs.

Negeriau su mėsa. Detroite 
Frederick & Herrud mėsos pa
ruošos įmonė ir Crown Packing 
kompanija uždarė kiaulių sker
dyklą ir atleido iš darbo 900 
darbininkų, nes niekas negali 
kiaulių atvežti. Panašios naujie
nos Tiš Lexingtono, Orriahos, 
Bostono, Nebraskos. lowos, Min- 
nesotos, Oklahomos. „•.

“Gyvenimas kaskart darosi 
vis sunkesnis. Arba sunkveži
miu nėra, arba sunkvežimiu 
kainos aukštai iškeltos. Taip ar 
kitaip nukenčia vienas ir tas 
pats — vartotojas”, pasakė John 
Loeb, vienas iš Stop & Shop 
maisto krautuvių grandinės 
Chicagoje.

Atominės statybos 
netikėti sunkumai

ARLINGTON, Tex.— Kuriam 
laikui sustabdyta atominės jė
gainės statyba prie Bay City, 
pietiniame Texas gale. Sustab
dymo reikalas toks, kad rasta 
iškorėjimų — tuščių vietų — 
keturių pėdų storumo betono 
sienoje, kuria yra iš visų pusių 
aptveriamas branduolinis reak
torius, kad jokia radiacija ne
prasiveržtų. Inspekcija ir rastų 
tuštumų užpylimas gali trukti 
apie mėnesį laiko, Bet dar per 
anksti spręsti, kiek tuštumų jau 
išpiltose sienose rasta.

“Jei rasime daugiau skylių, 
teks viską iš naujo perdirbti”, 
pasakė NRC sritinis direktorius 
Kari Seyfrit.

• Prancūzijos prezidentas Valery Giscard d’Estaing 
nepritarė prezidento Carterio planui naftos kiekiui

,.. ' J. '_ sumažini^-. Jis -krUikavn~LAV pozicija—.—SENATORIUS ROBERT BYRD RENGIASIPASIMATYTI SU BREŽNEVU
NEI BREŽNEVO. NEI CARTERIO ĮSPĖJIMAI

i .. SENATO NARIŲ. NEGĄSDINA

WASHINGTON’. D.C; — Sen. Brežnevui apie Amerikos sena- 
Byrd, Įtakingas demokratų par- ; torių teises. JA.V senatoriai yra 
tijos atstovas, šiandien paskel
bė, kad. jis'-rengiJsi“ skristi į 
Maskvą, Uur nori pasimatyti su 
Leonidu Brežnevu. Jis nori jam 
paaiškinti kelias Senato" narių 
privilegijas, kurios gali niekais 
paversti Amerikos ir rusų dip
lomatų septynerių metų darbą.

Jis nori išaiškinti Brežnevui, 
kad Amerikos Senatas daro ga
lutinus sprendimus užsienio po
litikos klausimais: ne preziden
tas ir ne valstybės departamen
tas. Amerikos istorija žino to
kių pavyzdžių, kur Senatas pa
keitė prezidento pasirašytas, už
sienius liečiančias sutartis. Kad 
ir dabar taip neatsitiktų, sena
torius Byrd nori rusus supažin
dinti su Senato teisėmis.

Birželio 29: Šv. Petras ir Po
vilas, Gedrime, Indrė, Manigir- 
das, Jutvilas. .

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:27. 
"bras Šiltas, gali lytų .,, t.

DAMASKAS, Sirija. — Buvo 
manyta, kad Irakas galės padėti 
Sirijai siekti taikos, bet atrodo, 
kad Irakas kovai nėra pasiruo
šęs. Irakas neturi naujų lėktuvų, 
kurie, galėtų padėtį Sirijąi.

SENATAS GĄSDI
NIMŲ NEBIJO

Sen. ByrdTmano, kad Sovietų 
Sąjungos aukščiausios . tarybos 
pirmininkas Brežnevas padarė 
didelę klaidą,’ paskelbdamas, 
kad pasirašytoje strateginių ato* 
mo ginklų sutartyje negali Gūti 
jokių pakaitų. Ji privalo būti 
ratifikuota tokia, kokia ji yra, 
arba jos nebus. Dar didesnę 
klaidą padarė sovietų užsienių 
reikalu ministeriš A. Grorriyka, 
pakartodamas Brežnevo Įspė- .’b- ? r .y - • ; » ’ ' ’ ” ” ‘ »•

... .. . .
*Tą pačia klaidą padarė ir pre

zidentas Carteris, aiškindamas, 
kad Senatas neturi teisės daryti 
jokių pakaitu sutartyje’, bet turi 
sutartį ritifikuot:.
' 1 * ‘ ’ *

SENATORIAI; NEKLAU- ‘ 
SO PREZIDENTO.-

... Senatorius. įtibicoff. jau buyc( 
nuvykęs V» Maskvą^ ip aiškino

$

Sutartys, pasirašytos su 
j Pabaltijo valstybėmis, 

dar galioja
JAV V”ls^vbė~ Denartamento 

leMinvie TREATIES IN FORCE i 
' — A List of T’eaties and other

Tr>fe"nr*t:onal A«?reements of the 
t United States n Fo^ce on Jan- 
I t. 1979. Publ. 8968 — pusi. 
1123-124 figūruoja LIETUVA, 
kur išvardytos v’sos sutartys, 
kurias Lietuva p? s "rašė su JAV. 
Toje sk'l’vje yra toks priera- 

j šas: “JAV nepripažino Estijos. 
; Latvijos ir Lie’uvos inkorpora- 
c:jos i Sovietu Sąjungą. Valsty
bės Departamentas laiko, kad 
w’sos sutartys tat p JAV ir šių , 
kraštu tebėra galioje.” Puslap. ■ 
119-120 figūruoja LATVIJA, o 
nusl. 56-57 figūruoja ESTIJA. 
Tiek Estijos, tiek Latvijos skil
tyse yra tas pats prierašas, kaip 
orie LIETUVOS sutarčių galio-. 
jimo re’kalu.

(Lietuvos Pas-bės žinios)

Zimbabvė jau kariauja
SALISBURY, Zimbabvė - Ro- 

dezija. — Naujoji juodžių val
džia buvusioje Rodezijoje ant- 
r-adk-uĮ.. jau. išsiuntė, komandas 
ir Karo lėktuvus pirmam Zam
bijos .puolimui; k . jų atakavo 
partizanu šefe j jSua Nkomo vv- 
riausią būstinę netoli Tnsr

Iš Lusakos praneš. kad
mušta 20 žmonių. Tai buvusi

JS.

uz-

iėgos demonstracija ryšium su 
Zimbabvės
daugumos dominuojamo
mento atidarymu.

ŽENEVOJE LAUKIA TOKIJO KONFERENCIJOS NUTARIMU
ARABAI MANO. KAD PRAMONĖ NEKELS 
PRODUKTU KAINŲ, NEBRANGS DUONA

ŽENEVA, Šveicarija. — šei
chas Jamani, Saudi Arabijos 
naftos ministeris. paskelbė, kad 
naftą, alyvą ir įvairius degalus 
gaminančios valstybės nutarė 
naftos statinės kainą pakelti iki 
$23.50. Iki šio meto naftos sta
tinė buvo pardavinėjama už 
$18. bet nuo liepos 1 dienos už 
statinę teks mokėti jo paties 
nustatytą sumą.

šeichas Jamani pabrėžė, kad 
kartelio atstovai savo konferen
cijoje siūlė imti po S35 už sta
tinę. bet jam ir kitiems naftą 
gaminančioms valstybėms pa
vyko pakelti kainą tik iki $23.59.

šeichas Jamani pareiškė vil
ties. kad pramonės valstybės 
nepasinaudos pasitaikoma pro
ga ir nepakels pramonės pro
duktų kainų, bet jei .tie kraštai 
to nesilaikytų, tai tada kartelio 
nariams tektų vėl suvažiuoti ir !

Lietuvos likimas prisimin
tas JAV Kongrese

Imtinai ligi 1979 m. birželio 
j 22 d. JAV Senate priminė Lie- 
: tuvos. Latvijos ir Estijos okupa-
■ ciją 1940.VI.15 d. ir trėmimus 
i iš tų kraštų į Sibirą šie sena- 
Į toriai: John Heinz (Pa.). Charles 
j H. Percy (Ill.) ir Edward Zc- 
į rinski (Neb.); o Atstovų Rū- 
i muose kalbėjo šie kongresme^
nai: A’ddabbo. Joseph P. (N.Y.), 
Anderson. Glenn M. (Cal.). An- 
nunzio. Frank (Ill.). Lkm^hard,

■ James J. (Mich.). Brodhead, 
William M. (Mich.). Broom-

j field, Wm. S. (Mich.). Cava- 
į naugh. John J. (Nebr.). Der- 
i winski. Edward J. (Ill.), Doug- 
' herty. Charles F. (Pa.). Mrs. 
• Ferraro. Geraldine A. (N.Y.), 
į Florio. James J. (N.J.), Hanley, 
j James M. (N.Y.), Hughes,. Wil- 

apsvarstyti naftos ir jos produk-! j (N.j ) Hvde. Henrv J. 
S-r-nS!!- McDade. Joseph M. (Pa.).

Mikva, Abner J. (III.), Minish. 
[Joseph G.' (N.J.). Murphy. Mor
gan F. (Ill.). Pepper, 
(Fla.). Rhodes, John J. 
Roe. Robert A. (N.J.). 
Marty (Ill.). ■ .

vilties.’kad Amerika ir kitos 
javus auginančios valstybės ne
kels javų kainų. Ypatingai jis [ 
pareiškė vilties, kad Amerika j 
ir toliau nebekels javų kainų ir: 
te^ks dųosnią; pagalbą badau
jančioms tautoms.

Šveicarų politikai šį šeicho
- Rodezijos juodžių pareiškimą paskaitė pasityčioj’i-

parla , mu. Jeigu jie kelia naftos kai- j
nas, tai pramonė privalo kelti

Claude 
(Ariz.), 
Rušso.

Brazilijos prezidentas 
jau važinėja alkoholiu

BRASILIA. — Norėdamas ro-
panašūs į operos primadonas. 
Jos esančios labai jautrios, užsi- 
spyrusios ir nesuvaldomos. Leo
nidas Brežnevas išklausė .atvy
kusiu. 12- senatorių kalbas, o vė- V c
liau į priėmimo kalbas pasikvie
tė Maskvos primadoną ir papra
šė ją papasakoti, kaip operos 
vadovybė ją suvaldo ir nušalina 
visus kaprizus.

Brežnevas baigė priėmimą pa
staba senatoriams, kad jie pri
valo klausyti prezidento. Prezi
dentas turi šimtus priemonių se
natoriams suvaldyti, užtat sena
toriai privalo jo klausyti. Sena
torius Byrd bandys įtikinti L. 
Brežnevą, kad taip nėra. Jeigu 
senatoriai pastebi netikslumus 
sutartyje, tai jų pareiga Įspėti 
prezidentą pataisyti netikslu
mus.

Senatas ir Amerikos visuo
menė labai atidžiai seks senato
riaus R. Byrd kelionę į Maskvą 
ir jos pasekmes.

Bandys baiqti Nika-, 
ragvos kovas

i

savo produktų kainas, rres *be dytr pat^yzdi. kad važiuoti yra 
naftos negalima sukti pramonės l galima ne vien gazolinu. Brazi" 
ratų, šveicarai nelaukia, ką pra- j lijos prezidentas Joao B. Figuei- 
monės valstybės darys. Jie ga- j redo pasidarė pirmas valstybės 
mina naujausius laikrodžius ir j galva, kuris savo valdiškam au- 
nepaprastai tikslias mašinas. Tų Į tomobiliui degalų vartoja al- 
mašinų pagaminimas jau dabar j 
brangiai kamuoja, todėl jie ir { 
kelia jų kainas. Tikslioms ma
šinoms pagaminti reikia daug 
geros naftos. Tik šveicarai žino.

Kils kova tarp 
Sirijos ir Izraelio

BEIRUTAS. Libanas. — Atro
do. kad dėl Libano gali kilti ko
va tarp Izraelio ir Sirijos. Siri
jos karo lėktuvo numušimas 
rodo, kad Sirija nepajėgs su
stabdyti Izraelio karo jėgų įsi
veržimo i Libana. Izraelio karo 
vadovybė keliais atvejais pri- į "N” '^tai^
minė Sirijos karo vadams, kad, ŽJnQ kjek .je moka u. nafu
jie suvaldytų palestiniečius, bet j Jįe negaU suprasU kajp 
nepajėgia to pa ąryti. zrae is jaman, gajj (Urėtj tokių vilčių, į kurios tikslas iki 1985 metų pa-

10 kada jis pats, keldamas pigios gaminti daugiau kaip milijoną
SH -naftos kainas, tas viltis griauna, alkoholiu varomu automobiliu.

I TOKIJO. Japoniją. — Iš Ja- Jau apie 2.000 automobilių Bra- 
v ( ponijos ateinančios žinios sako, zilijoje važinėja alkoholio kuru. 

Jz j kad prezidentui Carteriui paw- 
| ko susitarti su japonais dėl vi- 
i sos eilės prekybos, pramonės ir pajėgs tinkamai išspręsti naftos 
j krašto apsaugos reikalu, bet jam
nesiseka su pramonės valstybių surasti priemones sumažinti im- 
atstovais. Pirmas pradėjo kriti- portuojamos naftos kiekį-.* Jis 
kuoti prezidentą Carteri prancū- žino.
zų atstovas Tokijo pasitarime. į jam 
Prezidentas pastebėjo, kad jis 
pasijuto esąs demokratų parti- 

I jos priešrinkiminėje konvenci- 
I joje. Jis priminė prancūzams 
JAV atsakomybę Artimuose 
Rytuose. Azijoje ir kitose vie
tose. Prezidentas patarė prah-

j kohoii.
Per

Palace praeitą pirmadienį Ford
Motor kompanija 
gueiredai jo juodąjį limuziną,, 
perdirbtą, kad vietoje gazolino 
galėtų važiuoti alkoholiu.

Brazilija pradėjo programą,

ceremonijas Planalto

gražino Fi-O

negali leisti palestiniečiams 
veržtis į Izraelio ]a;komas 
tis. Libano pasienyje dabar 
sutrauktos ralinsos Izrae’.’o 
ro iėros. 
imti

WASHINGTON, D.C. — JAV l 
Įpareigotos pranešti prez. Somo- 
zai naują planą Nikaragvos kru
vinoms kovoms baigti. Tuo tar
pu nežinia, ar Somoza 26 Ame
rikos; valstybių pasiūlymą pri
ims.

Praeitą naktį Nikaragvos na
cionalinė ■ gvardija apšaudė ir 
puolė du Managuos priemies
čius. bet nepajėgė išmušti ten 
įsistiprinusių partizanų. Prie
miesčių srity žuvo daug žmonių.

Jos gali lcng\ 
Libaną.

Sutiko panaikinti 
maisto taksus

SPRINGFIELD, Ill. — Illinois 
senatas nutarė panaikinti mais
to ir vaistu mokesčius visoje 
Illinois valstijoje. Ateinančiais 
metais vyks rinkimai, tai sena
tas priėjo išvados, kad mokes- Į 
čių panaikinimas gali būti nau
dingas dalykas. Manoma, kad 
panašų nutarimą padarys ir 
Atstovų Butas. Be to. senatas 
nutarė leisti gerti svaiginančius 
gėrimus tiktai 21 metų sulauku
siems jaunuoliams.

— Chicago Įstaiga apylinkės, 
miškams prižiūrėti minėjo savo 
30 metų sukaktį. Ji mokėjo ap- 
saugoti miškus.

■jungos kari) vadovybę pėrdavė- —. Gfcn. A. Haig oficialiose ce- 
renronųosc .šiaurės Atlanto, są-! generolui Bernard W. Rogers.

kinęs. kad Tokijo konferencija

vartojimo klausimą. Jis tikisi

kc i r:reikalinga, bet 
atbodo, kad galima suma- 

• •ojamos naftos kiekį.
..oriai norėtų, kad JAV,

žin*’
\ •< 

pirkdam s naftą ir degalus, ne
mokėtų jokių didelių subsidijų 
i mporteriams. Vokietija to ne
daro. leidžia patiems vartoto
jams mokėti didesnes«..kainsfe.

cūzams panagrinėti JAV pasiū- J Vokiečiai moka pilną,- kąin^ Už 
lymus atomo srityje, bet Pran- degalus, todėl jiems’ lengvi aki 
' ’’ ' ' ’ * subalansuoti biudžetą.

PrezidenTas tikisUšusitarti sĮu 
pramonės valstybėmis naftos 
reikalu, bet jis pripažįsta. Jog 
tai bus nelengvas darba.-.. Prezi
dentas pakartotinai pa b.'ė Jo,
kad jam pavyko Usp.ęsti 
svambius kląusimus^^ų.J^pųnija, 
po Amerikos pačia didžiausia 
pramonės Š&ltrhŠ. ** ‘*Iv

cūzija juos tada atmetė.
Prancūzija norėjo savo san

taupas leisti, o dabar nori, kad 
'JAV padėtų prancūzams pada- 
; ryti tai. ko pranecūzai nepajė- 
’ gė padaryti. Prancūzai pareika
lavo aukso už dolerius, o dabar 
jie neturi išvežto aukso ir1 jiems 
trūksta dolerių. ■' • — • * - •- •

Preridėhtdš Catteriš yrsfįsM-
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r

• Vilniuje buvusi Gedimino gatvė, dabar okOpanty vadinama Lenino prospektu
~ .------------------------------------------------------------------------ - ----------------------------------------------------------------- ■!-------------------------------------------------------------- r——---------------- ----------------- ------- '

Dažnai tenka laikraščių pus- kodėl mes rašydami korespon
dencijas, nesirašome pavardes, 
bet naudojame slapyvardžius? 
Todėl, kad bijocae šmeižtų, iš
juokimo, keršto ir demagogijos- 
Triukšmadariai turi kelis moty- 

tvus ardomajam darbui.”
Jau jeigu triukšmadariai turi 

motyvus, ką jie sako, tai reikėtų 
užčiaupti burną ir tylėti, ir juo 
labiau tokias aimanas nereikėtų 
kelti spaudoje. Kelti spaudoje 
jr išdiskutuoti tik tuomet, jeigu 
nėra rimti motyvai, o tik pro
paganda.

“Pirmon eilėn jiems rūpi pa
rodyti, kad St. Petersburgo lie
tuviai nepritaria ALTos vestam 
.r vedamam darbui. Jie nori vi
sai Amerikai parodyti, kad bu
vusio ALTos pirmininko įtaka 
’abai nedidelė Floridoje, St. Pe
tersburgo mieste, kur jis dabar 
apsigyveno”. St. Petersburgo 
Naujienų informatorius, atrodo, 
nėra arčiau susipažinęs su 
ALTos skyriaus ir buvusio pir
mininko organizaciniu veikimu, 
arba sąmoningai nutyli.

Primintinas ALTos skyriatis 
paskutinis ‘ susirinkimas, kuris' 
buvo sušauktas Lietuvių klubo 
didžiojoje salėje ir į kurį atsi
lankė 64 nariai. Po šio susirin
kimo buvo šaukiamas, ten pat, 
tik mažojoje salėje. L.B. susi
rinkimas, į kurį, turimomis ži
niomis, atsilankė tik apie 20 na
rių, o į buvusio ALTos pirmi
ninko dr. Bobelio' pagerbimą,' 
suruoštą St. Petersburgo.ALTos. 

. skyriaus, atsilankė 300. ; . d u
Keista' kodėl laiško' rašeiva 

savo rašytą Naujienoms "laišką 
nenorėjo patalpinti ištisai, kaip 
visuomet praktikuojama, ir bi
jojo ' pasirašyti savo pavardę?' 
Asmeninius tarpusavio ginčus 
būtų gėriau palikti ašmenims ir 
nekelti spaudoje savo baįmiū. 

^Yra žmonių, kurie dėl asmėni- 
;niu ar’ materialiniu- išskaičiavi-' 
■mų nor-ėtų sėdėti- ant tvoros ;įr> samprotauja

lapiuęse skaityti varginančias 
žinias, kurios -tiesiog pavirsta 
aimanavimu. Vis dėl to nepri- 
sotinamo alkio ir troškulio va
dovauti. čia paminėtinas prieš 
vieną gudragalvį nusiskundi
mas; “Prieš VLJKą sudarančios 
politinės organizacijos keliais 
atvejais pasisakęs žmogus įtiki
nėjo daugumą, kad jis vienas 
daugiau žino, .negu visi kiti kar
tu sudėjus”. Ir toliau: “Susida- 
rė įspūd’s, kad keli agitatoriai 
buvo bepradedą įtikinti daugu
mą. kad ji ne dauguma, ir kad 
parinkti organizacijų atstovai 
neatstovąuja tų organizacijų, 
jei užsispyrėliai jų nepripažįsta. 
Esą, statutai duoda jiems teisę 
išardyti visą organiząęijų veiki
mą, jeigu jie bus išmesti iš cent
ro”. Kodėl neduodama realesniu 
žinių apie organizacijų statutus 
ir teisę atstovauti?

Nepakanka Viską apibūdinti 
bendrybėmis, po kuriomis daž
nai slepiasi daug neaiškųpaų Ką 
laimėsime, tokiu keliu eidami? 
Tai tik daugiau paskatinsime 
tuos propagandistus daugiau 
pulti ir erzinti. Nereikėtų kreip
ti dėmesio į jų propagandą, juo 
labiau dažnai kartoti tą viską 
spaudoje. Reikia neužmiršti, 
kad gyvename laisvame krašte, 
kur galima liesti spaudoje aukš
tus šio krašto valdžios parei
gūnus. - , įj

Visi propagandistai ir spau
dos klastotojai' labiausiai bijo 
jiems primenamos tiesos, ką 
mes ‘ turėtume- pakartotinai, 
kiekviena pr'dga' priminti. Rei
kėtų tą didžiumą jiems įrodyti 
organizacijų narių skaičiumi, 
todėl, kad yra organizacijų, ku
rios turi ne šimtus, bet tūkstan
čius narių (pavyzdžiui, SLA), ir 
bandyti iššifruoti pačių propa
gandistų organizacijų narių 
skaičių. Nenorėkįme. ♦- kad’- jie - 
mus ir- buvusį. VLIKo,pirminin-j 
ką dr. Bobelį gerbtų ir ištiestų 
ranką laikyti. Tai- būtų'labai'■ 
maža iš to- pagarbos.

Stebint iš arčiau, daugiau ste
bina St. Petersburgo lietuvio 
Naujįenęms rašytasįlaiškas, ku-- 
riame rašoma; “Pirmiausia siun
čiame Jums geriausius linkėji
mus stipriai laikytis savo įsiti
kinimų, demaskųojapt demago
gus . — bendradarbiauto jus su 
Maskvą. St. Petėrsburge jie. yra 
grobuoniški ir žiaurūs tiems, 
kurie nepritaria jų idėjoms..

Tai juokingą bailybė, be pa
grindo ' nusiskundimas spaudai 
ir atsiduoda aswniniu ginču-

Toliau sakoma; “Paklaųsįtę,

nedalyvauti o r g a nizaciniame 
veikime. ’ -įi - L. Natkrus

Powerful,anti-iten 
drug you can buy 
withoutan Rx!
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SKAITYTOJAS PASISAKO..
■' Vašo'nuolatinis skaitytojas

“Laisvoji Lietuva” š.m. Nr. 7, 
“Svarstymai ir,nuomonės" sky-. 
riuje .talpina A, Trakaičio “šmei
žikai nerimsta”. Čia., autorius 
pradėdąrąąę . teigia; “Naujienų 
laikraštyje- laikas.;, nuo „ laiko 
skelbiami . klaidingį, ir: uepri-..

skaičius tuos straipsnius, yra vi
siškai skįrtrųga mųo Ą. Trakai
čio. Todėl *ir bandau pasisakyti.

Kodėl A. Trakaičiui “labai 
gaila, kad autorius' slepiasi po 
dviem raidėm”? Manau,-, kad ne
svarbu po kokiom ir keliom r ap

vo ir būdaVO- režimo žiauriai 
nuslopinti”. -į L

Taip, ir A.T: teigia, kad dik
tatūrinio režimo apibūdinimas 
yra visiškai teisingas. Tik jam 
nepatinką atkarpos autoriaus ta, 
pagal A T., .peršamoji mintis ir 
jis teigia: “Lygiai taip 
ir dabartinis Lietuvos 
tas..

. A.T.. nepaneigia, kad
rinis - vadistinis režimas buvo, 
kad tautoj pritarimo jis nerado, * _
kad nepasitenkinimo įvykiai pa- I kratiniu keliu atsiklausti ir kokį 
sireikš^avo ir kad jie buvo nu- ^os daugumos pasitikėjimą tu- 
slopinąmi. Tai yra istoriniai įvy
kiai, j kuriu paneigti. neina, ne

tvirtina 
okupari*

diktatū-
klausomą- Lietuvą bei. okupaci-Į dėm ar kokia1 tariama pavarde 
jos laikų kovas šmeižiantieji j autorius slepiasi,'bet svarbu ką 
rašiniai : straipsniai. KpdėLtaip jis rašo. Panašiai pasisako ir V.

Bražėnas “L.L.” Jo mintį pami
ni ir K.' Vabalėlis- “L.L.” šių 
metų Nr. 5.s! ' ’ '■ i. r-

daroma?. Iš visko mato^,- ik.ad 
4ai daroma su tikslu, kad įškęlti 
savįo asrųenybę virš tautos ir 
'laisvės idealo”. . .. <.• ; i

Skaitytojas, -perskaitęs, ..tokį 
A;T.- pareiškimą, tikisi tolimes-

i niuose jo išvedžiojimuose rasti 
aiškių nurodymų kokiuose 
“Naujienų” straipsniuose ir ko-’- 
kie tiė šmeižtai, kuriais norima 
“iškelti savo' asmenybę Virs tau
tos ir laisvės idealo1’.*
” Kad būtų''aiškiab,’’£k’hip A.T.

i ir bando' pagrįsti Į aiškinamasis" 
: tokius šavo kaltinimus
nų”' adresu; pasėkirhe';jo';toli-- 
mesnius pasisakymus. '-:-

teiginiui pagrįsti 
faktą paimkime- 
numerį; kuriame

atspausdino .atkąr-

Nauj ie

siąs, tuoj rašo: “Tępąąiškina 
tai A.Ž.”.

Jeigu jąu teigiama, kad tas 
A.Ž. nenusimano apie tokį skir- 

; tumą, tai nenuoseklu rašyti — 
i tepaaiškina. Ir iš viso toks klau- 
' simp pastatymas leidžia abejoti 
1 ar A.T. susivokia ką jis rašo, ką 
I norima tokiu klausimu pasaky
ti. Juk tai visai skirtingos sąvo
kos. Galima žiūrėti kuo diktatū- 

į ra skiriasi nuo kitokių valstybi- 
inės santvarkos sistemų. Gi val- 
j džios politinių ir kitokių klaidų, 
j kaip kas j’as nustatys, gali būti 
1 kiekvienoj valstybinėj santvar
koj. Ir pats diktatūros įvedimas 
gali būti ne tik politinė klaida, 
bet ir nusikaltimas.

Neaiški ir A.T. mintis, kurią 
jis randa “būtina priminti”. Ne
ginčytina būtų, jei ta mintis 
reikštų, kad Lietuvos tauta pa
skelbusi pasauliui atstatanti sa
vo nepriklausomybę, sugebėjusi 
tą nepriklausomybę apginti nuo 
visų priešų (ne tik raudonųjų 
banditų, kaip teigia A.T.), 
džiaugėsi ta ^nepriklausomybe, 
tuo savo laimėjimu. .--M b

Bet Ą.T.'kalba, kad dauguma 
mūsų tautos (gal valstybės — 
V.V.) piliečių buvo patenkinta 
n e priklausomybės -laikotarpiu, 
t.y. tuo, kas tame laikotarpyje 
vyko. Taigi ir vyriausybėmis ir 
jų politika, įskaitant' ir vadisti- 
nes, ir ta santvarka. Čia jau ki
tas reikalas. Kada, kaip ir kokia 
vadistinė vyriausybė rado reika
lo tos piliečių daugumos demo-

Toliaų Ą.T. rąžo: “Naujienos 
moka tiktai šmeižti, kalbėti apie 
tai, kad Lietuvoje buvo' dikta
tūra, kad žmonės buvo grūdami 
į kalėjimus, kankinami, šaudo« 
m£ Bet ųž ką buvę grūdami į, 
kalėjimus, kas įr kada, tai šmei- 
žikaį neaįškūta plačiau. Kpdėl? 
Matyt, kad jie nori apginti ne
apginamą "dalyką.”

Pagal A.T. “Naujienos” moka 
t’k šmeižti ir kalbėti. Atseit, 
“Naujienose” nieko daugiau ir, 
nerašoma, tik šmeižtai. - Kur 
A.T. randa šmeižtą? Kalbėti, 
kad’ buvo diktatūrą, kad b-UY9 
koncentracijos ‘ stovyklos; p kąd 
buvo kalėjimuose politinių kali?, 
nių, kad veikė karą Jauko teis
mai, kad tų- teismų buy o nutei
siami kalėjimui; ar t mikčiai, kad 
buvo ir sušaudoma — ar tai me-- 
las, šmeižtai?'. Apife: tą laiJ^o-> 
tarpį rašo ir,Liet. įlnęiklopedį^ 
ir eilė įvairių autorių atsimini
mų knygų.' “Naujiėrių” spaus- 
ditoj atkarpoj autorius labai 
konkrečiai rašo apie karo lauko 
teismus ir bylašį ir nuteisimą 
nekaltų žmonių. Tai tokių« pa
aiškinimų Ą-: Trakaitįs nori; Jis 
užsimerkia ir šaukia,.kad nema
to.. “Naujienose” ' tik ’ tnmipai 
buvo pasisakyta 1 už
puolimus. To laikotarpio plati- 
istorinė studija lieka istorikams 
ir kitiems Į ^specialistams. Pats 
A.T. bando nevykusiai apginti 
neapginamą dalyką, nor^ūiekas 
ir nepuola. -

(Bus daugiau).

• Deimantas yra 90 kartų 
kietesnis už kiečiausią minera
lą, žinomą Corundum vardu. 
Kietumas ytą^vy^aūšiSL1 deiman
to žvmė. ’ ■ ’

. rėjo. Daugumos nuomonės dik- 
■- j tatūrinis - vadistinis režimas ir 

A.T. cituoja iš minėtos atkar-f| žiūrint, ar. jie kam patinka ar neklausė ir nepaisė. Tai ypač 
nežiūrint kaip okupantas ryšku esant min. pirm. prof. A.

teigia ar neigia. Lyg atsikirti- Voldemarui.^ 
•mui A. Trakaičio — “ir okupan- Į 
tas taip teigia” yra tik pigus 
patriotiškumas.
■ Toliau A.T., dėsto: “Skirtumo 
tarp diktatūros ir politinės klai
dos neaiškinsiu. Tepaaiškina tai 
A.ž. Bet būtina jam priminti, 
kad dauguma ’mūsų tautos pi- 
'liečių buvo patenkinta nepri
klausomybės I a i k b tarpiu ir 

.džiaugėsi, kad Lietuvos vyrai, 
visa .tauta sugebėjo apginti savo 
krašto,, laisvę ; nuo—raudonųjų 
banditų ir savų išgamų”.

'AiT. tik teigęs, ir esą labai 
apg'ąilestautįna, kad atkarpos 
autorius nenusimano apie skir- 

. taurą tarp diktatūras ir politi- 
nęš'klaidos ir pasisakęs, kad jis 
autoriui to skirtumo neaiškin-

ne.

i

• Yra žinomą, kadžiųogaus 
kūnui yra reikalingi metalai ir 
mineralai;, bet iš geležies, esap-i 
čios vidutinio -žinogaus kūne, 
būtų galinta padaryti tik 3 co
lių vinį. • " .

— Senatorius, ^ovyąjd Baker 
pareiškė,, kad jis balsuos prieš 

' strateginių..atomo ginklų, sutarti.

pos — “Nesunku bdvo suvokti 
jau tada, tu'o labiau dabar, ko
kia -nelaimė kraštui ir* tautai ir 
pasauliui yra 'diktatūriniai - va- 
distiniai rėžimai... Anksčiau ar 
vėlia'u despotu5 sostai griūva. 
Tada dar' labiau paaiškėja tų 
režimų nusikalstama- veikla”. Ir 
toliau dėsto- —■' '“Šis-' autoriaus 

'terminas 'Istori
kams ir įžvalgiems politikams 
jau senai yra--žinomas ir yra-vi
siškai teisingas, (pabrėžta V .V.) 
Apgailestautina įtik tai, kad au
torius .nenusimano apie skirtu- 
mą tarp politinės'klaidos ir dik
tatūrinio režimo. Jis to neaiški
na. Tačiau ■ toliau ’jis’ 'perša to
kią mintį: “Diktatūrinis - vadis- 
tinis režimas, nerado pritarimo 
ir mūsų tautoje'. Nepasitenkini
mo įvykiai įvairiai p'asirėikšda-

Toliau. A.T. teigia; “Daug lie
tuvių Lietuvoje ir išeivijoje ži
no, kad nepriklausomybės laiko
tarpyje, kai kurie vyriausybės 
vyrai padarė politinių klaidų. 
Klaidos buvo padarytos ir ant
ro pasaulinio karo, išvakarėse. 
Klaidos aiškios. Tad kodėl A.Ž.

. r ei “Naujienų” redaktoriai ne
paaiškina tų klaidų? Nenusima-. 
no? Ar gal juos kita yla gelia?”

Jei jali, anot A.T., daug lietu- 
' v-ių- Lietuvoje ir išeivijoje ‘ žino, 
kad nepriklausomybės laikotar
py vyriausybės vyrai padarė 

. politinių ; klaidų^ ir jos aiškios, 
tai kodėl A.T.;. klausia, kodėl 
tas A.Ž. ar “Naujienų”, redak
toriai nepaaiškina tų klaidų. Jei 
tos klaidos žinomos ir aiškios, 
tai kodėl ir kam reikėtų jas dar 
aiškinti ir kodėl turėtų tai at
likti “Naujienų” redaktoriai? 
Gal jįę tų klaidų ir nežino, gal 
ir tikrai nenusimano. ,ęugal ne
randa reikalo. Jei A.T-. taip ge
rai žino- nę jam tos klaidos to
kios aiškios ir žino “kokia kita 
yla juos gelia”, ir jei mano, kad 
skaitytojams būtų įdomu., tai 
gal jam ir priderėtų parašyti 
kad ir “L.L.”. Nemanau, kad 
tiktų “Naujienose”, nes tada ir 
pats vėl šauktų, kad “Naujie
nos” šmeižia nepriklausomą Lie
tuvą.

. Tam ■ savo 
iąšo: “‘Kaip 
sausio'■ 24 d. 
‘^yąųj’enos”..
pa “Kalbėkime atvirai”. Tą at
karpa ėjo. ir aukščiau. Atkarpos 
autoriuj A.ž. Labai gaila,.kad 
autorius slepiasi po. dviem rai
dėm”. i

. Skaičiau tą atkarpą per visus 
numerius nuo pradžios lig pa- 

'b'aigos. Kad ten būtų šmeižiama 
nepriklausoma Lietuva, ar oku' 

i .pacijUsilaiku lieiuv’u kovos',’ne
radau. Tad mano nuomonė, per-
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BiCOZENE
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Stop jtchjbglfast of external 
vaginai, rectal, and other skin 

. conditions. Doctors find’even 
severe itching can be treated 

. with' a special drug. You can 
now get- this anti-itch drug 

. ingredient with oo.pręscripUon a.

in BiCOZENE". Use only as 
directed. The medically-proven' 

■„..creme, for
'ftohing:

BALZEKAS MOTOR’S ■ 
4030 Archer Ąvę„ Tel, VI 7-1515

Si-niausias automobilių pardavėjas lietuvis

(SPECIAL AUDIENCE WITH POPE JOHN PAUL II — JULY I AM- 
AUGUST 15 DEPARTUBES. ROTH GROUPS WILL BE SPECIFICALLY 
MENTIONED AND GREETED. BY THE HOLY FATHER, ARRANGED 
COURTESY LITHUANIAN COLLEGE, ROME, WHO HIGHLY RECOM
MENDED LYDIES WEAR LITHUANIAN NATIONAL^COSTUME).

* < f 5 ”” . v F - v

Depart

Chicago, N. York

Return

Chicago N. York

Cities, Nights Total Cost

including
GIT Air Fare 

Ch'go/N. Y.

June 13 June 21 Vilnius 5, Moscow 2 S1053/S926
July 04 July-18 Vilnius 5. Moscow 2, Rome 6 $1529/$1420
August 15 August 2ft Vilnius 5, Moscow’ 2, Rome n $15297$!420
Sept. 19 Sept. 27 Vilnius 5, Moscow 2 * $1003 $876

( ost per pcrsolL double occupancy; based 
dialize and.or government approval; add 
will accompany each tour with minimum 30 participants; partuipinl 
front West Coast and Canady welcome.

on GI T Air Fare
Š3 departure Įąs; to^r ,-<,i}tę* toi

Ręser vatiojis —Information i 11
VEGA IHTERNAT, TRAVEL SVC E. INC 
201 
Ch'tMo. m, S0606 
(312) 332-7211

MRS. 7,0FU S/.YWWShl 
Manager. E. Europe Depat.

UNION TOURS. INC. 
6 East 36th Street 
New York, N.Y. 10016 
(212 > 679-7873

JERRY ZABOROWSKI
Tour Manager ,

SCANDINAVIAN AIRLINES

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo, kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to ulariyl

Pud and. 
Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

earn up to - -.

Limit use of efiswasjw 
to once a day, after the 
evening meal,and cut 
excessive uee ot water 
and electricity. 7

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH

EXPRESSHW MW/Nf
see us for 
financing

' AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT 

to At your income

Savings andloam
2212 WEST CĖRMAK ROAD > CHICAGO, ILUNOK

j Phone i Virginia 7*7747
HOURSj Mon. Tue.fr 1.9^4 Thur.9-8 Sat. £-1

SERVING CHICAGO RND SUBURBS SINCE 190Š

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

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN I 

the r/grt LANE,

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL

Tue.fr


urs AMAžmė!
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PAVYZDINGI TOMAČIU AUGINTOJAI
Paveiksle matome Oną Gau- į džia šaltą žiemą. Oras ten svei- 

šienę (Anna Gaushus), užlipu- ■ kesnis. Ji pati atsigauna ir ki- 
sią ant kopėčių ir matuojančią i tus sustiprina.
1 crew'd: Idd' i Z-C-, 4- « 4- 11 ! Z~\   S'"* Y’ _ •   -Z - ■ • . / - —labai gerai išaugintą tomačiu 
krūmą.

Iš visko matyti, kad krūmas 
nepaprastas. Jis išaugintas Hot 
Springs miestelyje, brolėno Po
vilo Ambrozaičio kieme. Reikia 
turėti kantrybės ir pasodinti 
taip, kad augalas turėtų pakan
kamai saulės ir šilumos. Be to, dvylikos pėdų aukščio, o vaisių 
reikia jam duoti vandens, kad užtenka visai šeimai. Vaisių sul- 
galėtų augti, žydėti ir vaisius 
auginti.

Ona Gausienė ir artimieji jos 
giminės visą laiką stengėsi pa
dėti pavergtiems broliams ir. se
serims. Ji noriai prisidėjo prie 
Amerikos Lietuvių Tarybos or
ganizavimo, rėmė vieningas lie
tuvių pastangas.

Tomačiu krūmas išaugo iki w O

tingumas, mėsos skonis ir pa
galba virškinimui — neapsako- 

Anna Gaushus gyvena Chica- J mi. Daktarai geresnio paragini- 
goje pas savo giminait^-Eleną mo apetitui negali išgalvoti. 
Pajedienę. Ji mėgsta gėles ir
daržoves, ji mėgsta ir žmones, 1 čiu, o kas turi geras akis, tai už 
bet kiekvienais metais ji išva- | didelių lapų pastebės ir Praną 
žiuoja į Arizoną ir ten pralei- Judicką, sekantį, kaip tomatės

Gausienė užlipusi ant kopė-

ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ 
STOVYKLOS ATIDARYMAS

Atidarymas įvyko birželio 
10 dieną šaulių stovykloje “Pi
lėnai”. Iš ryto diena buvo gra
ži, temperatūra siekė arti 80°. 
Lankytojų taip .pat suvažiavo ’ 
gražus būrys. Visi vaišinosi šau
lių sesių gamintais cepelinais, 
kugeliu bei kitais skanumynais.

Ne visada būna visa diena 
graži. Po vidudienio pradėjo 
dangus niauktis, slinko iš vaka
rų tamsūs debesys. Netrukus 
sudundėjo ir perkūnas, pakilo ; 
smarkus vėjas, piknikautojai 
pradėjo trauktis pastogėn. Stai
ga užėjo smarkus lietus, oras 
atšalo. Kas turėjo šiltesnį rūbą,

krūmas auga ir kaip jo vaisiai 
šakas lenkia. Kaimynas

skaityti pavykusiu, nežiūrint, 
I kad ir lietus nulijo.

reikėjo panaudoti. Piknikautojai 
stengėsi ūpo neprarasti. Gro
jant muzikai, kai kas bandė ir 
polkutę sutrypti. Buvo ir kitų 
paįvairinimų ir laimėjimo sta
las. Kas norėjo, galėjo išbandyti 
savo laimę.

Paminėsiu kas tuos fantus su
aukojo ir kas buvo šio parengi
mo talkininkės-kai. Moterų va
dovė — A. Šukienė, vyr. šeimi
ninkė — S. Vičienė, G. Valiu- 
kėnienė, E. Bražiūnienė. A. 
Bukšnienė, E. Lungienė; paren
gimo vadovas — P. Bukšnys, 
S. K. Ramanauskai, D. žebrai- 
tienė, S. Paulikienė, O. Kasdie
nė, J. Kilmonienė. V. Kimba- 
rauskienė, B. Sukauskienė, P. 
Jucius, D. Petrauskienė, V. Rin
kevičius, J. Simpukas ir šaulių 
stovyklos komendantas St. Lun- 
gys.

NAUJIENŲ TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

PIKNIKAS
ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

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

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

Birželio 17 d. Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro atsto
vai su latviais ir estais surengė 
įspūdingą Tragiškojo Birželio 
minėjimą.

Minėjimas pradėtas su pamal
domis Dievo Apvaizdos parapi
jos šventovėje. Buvo Įneštos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tautinės vėliavos, perrištos su 
gedulo kaspinais. Šv. Mišias at- 
našaivo tbs parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
ir pasakė tai dienai pritaikintą 
pamokslą.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko minėjimas-akademija. Mi
nėjimą pradėjo latvių atstovas 
Ozuls. Po trumpo jo žodžio bu
vo Įneštos Į salę visų trijų tau
tybių vėliavos. Invokaciją su
kalbėjo latvių kunigas, buvo su
giedotas Amerikos himnas. Po 
Amerikos himno sugiedojo visų 
trijų Pabaltijo valstybių him
nus. Kalbas pasakė Michigano 
senatorius Carl Levin ir adv. 
Algirdas Ambroze. Michigan 
valstijos gubernatoriaus prokla
maciją perskaitė B. Janulevi- 
čiūtė. Meninę dali atliko Detroi
to Mergaičių choras; vadovas 
muzikas St. Sližys. Publikos at
silankė per du šimtus, bet ga
lėjo būti ir daugiau. Minėjimas 
praėjo įspūdingai.

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

L Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į piknikų?.

FESTIVALIS DETROITO 
VIDURMIESTYJE

Šiais metais Tautybių festiva
lis kažkodėl neįvyko. Tautybių 
komitetui kažkodėl nelabai pa
tinka nauja vieta. Atrodo, jiems 
geriau užmiestyje, kur tai War
ren, tarp 11-tos ir 12-tos mylios, 
kur yra dideli ukrainiečių ir len
kų centrai.

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centro Valdyba, norėdama 
pasidaryti savo išlaidoms šiek 
tiek lėšų, prisijungė ir Išsinuo
mavo vieną namuką iŠ slovakų.

i

, Šiais metais talkino: A. .Su* Įsileidžiant Amerikai didesnį 
Į kauskas. St. įimoiiūnas. A. Vai-Į kiekį imigrantų, 1949 metais at- 
j tėnas, St. Š’moliūnienė, B. Su- 
I kauskienė, H. Bosaitė. Pirmie- 
|ji dirbo visas tris dienas, o pa- 
l sikeisdamos darbavosi: A. šu-
k enė, S. Sirutienė, M. Polterai- 

j t:enė. D. Petrauskaitė. S. Pau
likienė, D. žebraitienė, U. Vi- 
t:enė. E. Braziūnienė, G. Vaške- 
lytė. A. Petrauskaitė. B. Janule- 
vičiūtė ir N. Bosienė.

Kadangi šiais metais tautybių -Gegužės 18 d. įvyko atsisveiki- 
festivalio nebuvo ir vargiai ar i nimas. Kadangi velionė Kons- 
j‘s bus. ta> teko jungtis prie slo- tancija buvo Detroito Lietuvių 
vaku ir is ju nuomoti namuką I Organizacijų Centro 
sumokant 150 dolerių.
pripažinti, kad pirkėjai daugiau
sia slovakai. Jie taip kaip ir lie
tuviai perka pas savuosius, tad 
Fetuviams tekdavo palaukti, kol 
vienas kitas ateina ką nors nu
pirkti. Dėka duosnių 
kurie gausiai aukojo 
ma:stą. bet ir grynus 
neblogai išsivertėme.

Baigdamas ši savo rašinį, jau- 
’ čiu pareigą Detroito Lietuvių
Organizacijų Centro Valdybos 
vardu padėkoti visiems talki- 
ninkams-kėms už gausias aukas 
ir nuoširdžią talką, ypač mote
rims šaulėms ir visiems, kas tik 
bet kuo prisidėjo prie festivalio 
pasisekimo.

i važiavo į Detroitą. Vyras Albi
nas susirado darbą Chamberlain 
lietuvių kepykloje. Nors ir ne- 
taip daug uždirbdamas, išaugino 
ir išmokslino gausią šeimą — 
tr s sūnus ir tris dukras: Gedi
miną. Joną, Vytą, Laimą. Irutę

I r Irena.
V-hor.ė Konstancija buvo pa-

i šarvota Harrison šermeninėje. „

I Kultūros klubas pasirinko kitą 
į vietą sausiems produktams, ku
rioje išdėstė lietuvių meno dir
binius: gintarą, keramiką, įvai
rius audinius bei iš šiaudinukų 
paveikslus ir kita. Taipgi D.L. 
O.C. Valdybos pastangomis Įsi
prašėme pas slovakus kultūri
niame kampelyje išdėstyti lie
tuviško meno dirbinius bei pro
pagandinius plakatus; taipgi iš
kabinome didžiulį trylikto šimt
mečio Lietuvos žemėlapį bei 
Vilniaus miesto architektūros 
paveikslus. Techninį darbą atli-

Į ko DLOC Valdybos narys A. 
Vaitekaitis.

. šį rašinį rašant, nenoromis 
peršasi mintis painformuoti 
skaitytojus, kad jau devinti me
tai be pertraukos tenka man 
vadovauti DLOC ruošiamo fes
tivalio techniniams darbams. 
Mane jau amžiaus našta spau
džia nuo šio įtempto darbo pa
sitraukti ir užleisti jaunesniems. 
Taip pat norėčiaaj. skaitytojus 
■painformuoti kokio personalo 

į reikia trijų dienų festivaliui.
Pirmiausia reikia surinkti tal

kininkes, kurias netaip jau 
lengva surasti, o dar sunkiau 
■suskirstyti darbams. Visą dieną 
išstovėti ant kojų nelabai kas ' 
sutinka. Šiais metais turėjome 
tiktai vieną namuką, o anksčiau I 
— po du ar tris.

nuolatinė
Reikia i talk ninkė. atsisve;kinimo žodį 

j tarė te’s. Stasys šimoliūnas ir 
] kiti. Priklausė šv. Petro lietu- 
| v?u parap. altoriaus draugijai, 
moterų sąjungos 72 kp. ir Balfui. 
Nuoširdžiai rėmė lietuviškus 
reikalus.

Gruodž’o 
bažnyčioje 
nulydėta į 
pines,
vyras Albinas.V 7

trys dukros.
Miela Konstancija. Tu mylė

jai savo šeimą, mylėjai savo 
brangią tėvų žemę, dar per jau
na atsiskyrei su šiuo pasauliu. 
Tebūna lengva Tau Amerikos 
svetinga žemė.

Ant. Sukausimas

lietuvių, 
ne tik 
pinigus,

19 d., po Šv. Petro 
gedulingų pamaldų, 
Holy Sepulchre ka- 

Liko nuliūdę mylimas 
trys sūnūs ir

MIRĖ KONSTANCIJA
ANDRIUŠAITIENĖ

K. Andriušaitienė gimė 1927 
metų vasario 5 dieną Lietuvoje, 
Kaminčiu kaime, Bartininkų 
valse., Vilkaviškio apskrityje. 
Mirė 1979 m. gegužės mėn. 16 d. 
Detroite.

,K Andriušaitienė. kaip ir 
daugelis lietuvių, 1944 metais 
rusams komunistams veržiantis 
i Lietuvą, pasitraukė i Vokieti
ją ir ilgesnį laiką gyveno Seli- 
genstad lietuvių stovykloje.

S Bogor apylinkėje, Indone
zijoje. griaustinis būna viduti
niškai 332 dienas kiekvienais 
inetais.

• Apie pusė Amerikos šei
mų turi skolos ir ją moka nu
statytomis sumomis bei nusta
tytu laiku. .

• Lai jūsų širdis būna nayvi, 
bet ne jūsų protas (Anatolius . 
France).

1
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• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI _ • KOSMETIKOS REIKMENYS 
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9 vai. iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuF9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.......... 510.00

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

Minkšti viršeliai __ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
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4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

___$10.00
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Reikia susirūpinti visiems
Iki šio meto Amerikos lietuviai dirbo, naudingą

Amerikos lietuvių organizacijų demokratinį savival
dos progresą. Vietoje laisvų rinkimų, jie nori Įvesti kla
stą. Kaip “didžioje bendruomenėje” Įvedė klastingus 
’’balsavimus paštu”, taip dabar kitose lietuvių organi
zacijose bando klastoti rinkimus. Savo laiku veiklios or
ganizacijos tapo neveikliomis. Jos turi atgyti ir ginti 
organizacijos teises. Jeigu jos nesiims savo teisių ginti 
pačioje organizacijoje, tai jose Įsigalės mažos grupelės, 
neko neatstovaujančios, bet valdančios gausios organi
zacijos. Tos grupelės, priėjusios prie vadovybės, iš jos 
nesitrauks. Jos taip manipuliuos rinkimus, kad išstums 
iš savo eilių balsą drįstančius kelti vyrus ir moteris, o 
jų vieton Įkiš ne tik organizacijos reikalų nesuprantan
čius žmones, bet visiems laikams pagrobs organizacijos 
vadovybę, jos finansus, o Į bendrus organizacijų suva
žiavimus siųs neramuolius, kovojančius prieš pagrin
dinius tos organizazijos tikslus. Visos priemonės toms 
grupelėms naudingos pagrobtai organizacijai valdyti ROsaies • • ai -va. a 1 > •

.įtl
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Amerikos Lietuvių Tarybai ardyti.
ALTos ardomasis darbas bus tęsiamas. Ko nepajė- 

padaryti pagal veikiančias taisykles ir Roberts Ruls, 
imsis daryti klasta. ALTo centran -siųs atstovus, pa- 

siryžusios griauti pačią organiazciją ir niekinti lega
liai išrinktus pareigūnus. Jeigu negalės paveikti tiesio
giniu būdu, tai naudos šantažą. Pirmon eilėn jie ban
dys ardyti iki šio meto buvusi bendrą darbą. Vėliau 
pratinti paskirus ALTos centran pasiųstus atstovus, o 
dar vėliau bandys keisti organizacijos padarytus nuta-

li
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darbą. Jie norėjo atskirti svarbesnius dalykus nuo ant-]rimuSj kad tik susilpnintų darbą ir lietuvių tarpe sėtų 
vaaItAta "ė o -v»4- -Į v>nnioir< rm ei m n Iri h t, ai w\ n i n 1 • -i • -iraeilių, mokėjo tartis pačiais svarbiausiais klausimais,

- o Į antraeilius pajėgė nekreipti jokio dėmesio.
Kada okupantas pavergė Lietuvą ir laisvą lietuvių 

' tautą ryžosi Įjungti Į sovietų vergiją, Amerikos lietu- 
viąi padėjo. Į šalį visus antraeilius klausimus, sudarė 
Amerikos Lietuvių Tarybą atstovauti lietuvius, ir pa
dėjo šios organizacijos priešakiu pačius gabiausius vy- 

: ras ir moteris, kad. galėtų lietuvius atstovauti kongreso 
-■ komitetuose.ir krašto administracijoje. Amerikos lietu

viai padarė daug, jie padėjo savo tautiečiams ne tik 
tremtyje, bet iškovojo didžiausiam lietuvių skaičiui ap- 

» sigyventi šioje turtingoje ir laisvoje žemėje.
‘ Bet.visi žinome, kad jaunesnios kąrtoą eilėse, atsi-
’ rado grupė žmonių, kuriems savo grupės interesai la

biau rūpėjo, negu visos pavergtos tautos interesai. Ne 
> pastangos padėti pavergtiems “ lietuviams, bet proga 

. vadovauti. Noras pagrobti svarbesnes lietuvių organi-
zacijas, kad. galėtų, išardyti ALTą. . Jie jau'buvo’ bepa-j

- vergę VLIKą, o dar.labiau jiems rūpėjo ALTa. Kaip Į 
; ALTą, taip VLIKą sudarančios grupėm laiku sujudo ir j

tas dvj pagrindine^ ir. svarbiausias lietuvių organiza- į čius ALTos tikslams. Jeigu atsiras tokių, kurie pasisa- 
cijas apgynė. Jos ne tik pajėgė apginti savo principus, Į kė prieš ALTos tikslus, tai reikia paprašyti tokius ats- 

š bet jos gerokai sustiprėjo. Minėtų organizacijų prieša
kiu buvo pastatyti žmonės, kurie organizacijų tikslus su- 

; prato ir ryžosi tų organizacijų vestą darbą gilinti ir 
i stiprinti. ” ;;
' Bet klysta tie lietuviai, kurie mano,- kad Amerikos 

lietuvių visuomenėje viskas tvarkoje. Praleimėjusieji
; stengiasi knisti dar gilesnę duobę, kad galėtų ne tik 
. pakenkti;-bet visai, sutrukdyti ALTos vedamą darbą. Jie

bando, įlįsti Į organizacijų vidų ir planuoja viską griau
ti iŠ vidaus. Ypatingas dėmesys kreipiamas į silpnesnes 
katalikiškas organizacijas, kurios atstoyavimą lengvai

_ perleidžia kitų grupių žmonėms. .... . •.
- Kiekvienas privalo atsiminti, kad neramusis ele-' 

mentas nenurimsta. Nepravedęs savo planų posėdžiuo
se, jis pradėjo dar giliau knistis. Jis nori panaikinti paskutinį kartą buvo paskeltą | tas, žurn. Jūratė Statkutė de

nerimą ir reikalingos vienybės ardymą.
Iki šio meto ALTos ardomuoju darbu labiausiai 

rūpinosi keli frontininkai, dabar prie neapykantos sėji
mo prisideda keli blynininkai. Jie mano, kad bus galima 
Įtikinti Amerikos lietuvius tuo, kuo jie nebeturi. Jie net 
nori pateisinti demokratinės Lietuvos vyriausybės nu
vertimą. Jie nori siekti demokratinės Amerikos para 
mos pavergtam kraštui gelbėti, apgaudinėdami ameri
kiečius. Didelė Atgimimo sąjūdžio narių dalis nepritaria 
blyninei politikai, bet reikia turėti galvoje ir jų talką 
frontininkams.

ALTos ardytojai prakišo paskutinėje ALTos meti
nėje konferencijje. Jie dabar bandys išbandyti savo jė
gas artėjančioje Clevelande konferencijoje.Ten bandys 
kelti tuose pačius klausimus, kuriuos kėlė Chicagoje. 
Chicagos metinė konferencija atmetė jų planus ir pa
sisakė griežtai apie suartėjimą su žmonėmis, siekian
čiais bendradarbiavimo su okupantais.

Visi privalome kartoti, kad ALTą sudarančios or
ganizacijos siųstų Į konferenciją atstovus, pritariąn-

torus, pasiaiškinti. Jei pasiaiškinimas nebus tiek pati
kimas, tai prašyti paaiškinimo centre.

Cleveland© konferencija privao patvirtinti ALTos 
vedamą darbą ir užkirsti kelią bandantiems Įsibrauti 
ardytojams.

A. PLEŠKYS

BENDRAVIMAS SU PAVERGTA LIETUVA
I

Š. m. gegužės 26 ir 27 jid- “Dirvoje” 1979. a. 24 d. Nr. 21. 
'Chicagoje, Lietuvių Tautiniuose! Darbotvarkės pabaigoje pasaky- 
’Namuose ivyko Amerikos Lie- Ita: “5:00-7:00 svarstybos: “I|- 
tuvių Tautinės S-gos 16 ■ asis i eivijos Kraitis Lietuvai”. Daly- 
seimas. To seimo darbotvarkė j vauja: rašytojau Vytautas Ąlęu-

ST. MATULAITIS

DEL10NG0 KELIONĖ
(Tęsinys)

“Dieną mes einame, naktin sustojame, ren
kame vandens atneštus medžius ir kuriame lau
žą. Iki vidurnakčiui mums šiaip taip sekėsi mie
goti, bet vidurnakti pasidarė taip šalta, kad apie 
miegą negalima buvo nė svajoti. Eriksenas kle
jodamas pabudino ir tuos, kuriuos šaltis da ne
buvo prižadinęs. Diena išaušo giedri, tyki ir pui
ki. Ji nors truputį palinksmino mus saulės švie
sa. Kelias eina ledu. Niekur nėra nė pėdsako žmo
gaus gyvenimų. Mes nutarėme nakvoti ant augš- 
to, stataus kranto. Pakilo smarkus vėjas. Mes 
šiaip-taip padarėme sau užvėją iš audeklų, ap
sisupome kaldromis ir sukūrėme ugnį. Bet visą 
naktį mes drebėjome ir veveik nemiegojome. 
Eriksono klejojimas neduoda mums pasilsėti ir 
sukelia baisų neramumą. Pirmadienį, 3 dieną 
spalių mes pastebėjome ant sniego žmogaus pėd
saką. Pasileidome eiti juom, bet nieko neatrodo- 
ine, pabijojome paklysti, šiandien viens iš mat
rosų pasakė, kad ant kito kranto mato butą. Mes 
suskato.;'! eiti tenai, bet eidami per upę vos ne
pražuvome. Jau buvome perėję apie pusantro 
versto, tik štai ledas po mumis sulūžo ir aš iki 
pąžastų-įpuoliau Į vandenį. Tik-ką nenuskendau.

Man beburzdant vandenyje, Įlūžo da du matro
sai. Mes vos-vos išsigelbėjome. Buvo taip šalfa? 
jog mūsų šlapi drabužiai tuojaus sušąlo. Mes ap
sitraukėme ledo žieve. Betgi perėjome laimin
gai,, tiktai ant mūsų nelaimės jokio buto ant 
kranto nebuvo. Parsiėjo prisiglausti urve ir džio- 
vintis prie laužo. Erečią spalių dieną ųžmųšęnie 
paskutinį šunį. Iš jo apturėjome 27 mėsos sva
rus. Pūtė smarkus vėjas. Mes negalėjome nė su
šilti, nė išdžiūti. Man rodėsi, kad mes visi papai- 
kome iš nusiminimo. Eriksono klejojimas da la
biau mus liūdino. Mane krėtė šaltis.',Kad mątro7 
sas Aleksis nebūtų prisėdęs prie mąnęs ir nebū
tų davęs man savo drabužį iš ruonio kailio, aš 
būčiau sušalęs. Neduok Dieve kitą kartą perleis
ti tokią baisią naktį.”

Ant rytojaus su Eriksonu pasidarė dar blcF 
giąus. Naktį klejodamas jis nusitraukė pirštinas 
ir nušalo rankas. Sveikata visų ėjo silpnyn, o dą 
blogiau buvo tas, kad visus apėmė didelis nusi
minimas. Daugumas jau aiškiai matė, kad čion 
juos laukia neabejotina mirtis. Medžioti nebuvp 
kas. Valgio išteko tik po pusę svaro šunienos 
kiekvinam kasdien, bet ir toji jau baigėsi. Netu
rėdamas ką daryti Deliongas 6 dieną spalių mėn. 
pasiuntė du dručiausiu ir drąsiau matrosu, Nin- 
dermaną ir Noross’ą eiti greičiau pirmyn. Mat 
pagal žemėlapį kelios dešimtys verstų nuo jų ty
rėjo būti kaimelis Kumak - Surka. Taigi tiems

Jonas pasiklausyti buvo įdomu. Tos 
kalbos turinio neatpasakosiu, ji 
kaip, žurnalistė tai gali parašyti 
pati.

Ponas Vytautas Alentas savo 
svarstybas skaitė iš rašto ir jos 
jau atspausdintos “Dirvoje” 
1979. 6. 21 d.

inodera torius 
Jurkūnas. Į ąvąrstybas visi ma
loniai kvjepaiųi atsilankyti”.

Naudodamasis šiuo kvietimu, 
nuėjau tų svąrstybų pasiklausy
ti. Mane įdomino išgirsti mūsų 
žymesniojo rašytojo, Lietuvių 
Tautinės S'gps ir LB veikėjo- 
V. Alanto, Detroit žodžio. Ne-I paskaitų, modęratorius J. 
priklausomoje Lietuvoje v ? Jurkūnas abiejų pąskaitiiūnkų, 
Alentas buvo žymesnis Tautiniu-” kiekvieno atskirai paklausė po 
kų partijos veikėjas. Nekurį lai- klausimų, . kuriuos juo
ką 1930-34 m. buvo Eltos re- ^u atsąkė. Tąda paprašė, kad 
daktoriu, 1943-39 m. valdžios paskaitininkai vienas kito pa-

aiškiai ir nedviparsmi^kat pasa
kė, kad jis yra už visišką bend
radarbiavimą su kraštu. Tuo jo 
pasakymu aš buvau labai nuste
bintas, tokiu mūsų žymesnio ra
šytojo, rodos, jjatrįotp. pasisaky
mu. ---- — ------

Ponas J. Tijūnas savo-repor
taže (“Naujienos” 1979. 6. 1) 
rašydamas apie ’ tas svarstybas 
jas pavadino “Svarstytos ir šau
kštas ’ deguto”'. Ta§ svarstybas

tęris'p. Antanas Juodvalkis irgi
‘d “Dirvos” (1979. 6. 21.) repor*

-- . - --- . . tens'p. Antanas Juodvalkis irgi
leidžiamo dienraščio - oficiozo klaustų klausimų, j kuriuos juo- ąprašė, bet p. Y. Alanto ątsaky-
“Lietuvos Aaido” vyr. redakto- ^u vienas antram taip pat atsa-1 
rius ir 1941-44 m. Vilniaus kė- Seimo dalyviams ir susirin- 
Miestp Teatro direktorius. Tai-ĮkVsį?IPs sve^ar?ls’ klausti klau- 
gi, nepriklausomoje Lietuvoje rimams gęliko visai mažai laiko, 
buvo žymesnis asmuo ir aukš
tesnis valdininkas. Mane intri- 
gąvo jį išgirsti, taip pat domino _ - ... _ .
mane ir žur. Jūratė Statkutė delĄ^e-nas svečių V. Alanto paklau 
Rosalės, Venecuela, jos fantas-!’ 
tiniai kokios tai nežinomos, nąų-'

fcadangi svarstyboms laikas bu
vo aprėžtas ;— lik dvi valandi.

' Pačioje svąrstybų pabaigoje;
i- 

Rosalės, Venecuela, jc-s fantas-!s®’ kaip jis žiūri ir kokia jo mie
tiniai kokios tai nežinomos, nąu-n . bendradarbiaviihų -stį
jai atrastos kronikos pasakoji- Pav^rgta .Lietuvą ? Į tai jis atsa- 
mąi apie baltus dar gerokai iš 
prieš Kristaus laikų; kuriuos ji 
spausdino “Dirvoje”.

Atvykus 5 vai. pp. į Liet. Tau
tinius Namus, Seimas dar nebų-

kė, kad pavergtoje Lietuvoje

ųią dėl bendradarbiavimo su 
pavergtą Lietuva labai apdaili
no, užglostė ir' nulygino ^ėda
mas p. Vytautui Aleut ui į bur
ną žodžių^, kurių jis nepasakė

“Išeiviai turi: palaikyti- f-yšj su 
tauta, kad jaustų- jų- gyvenimo 
pulsą ir -beatilruktu nuo realy
bės. Ryšiai turi j)ūti tokie, kad 
nekenktų bendrai -linijai ir ne

lietuviai esą pasidalinę į tris.'• FeriĮtę’okųpanto^ųžmačių.^pri- 
grupes: vieną grupė, kurie į>e- 
sąlyginiai ir visiškai yrą par .. • ... - . .
sidavę okupantui, antroji gru* kad p. V. Alentas ■ taip pa- 

. . pė, kuri prisitaikė okupantui ir ’sakytų, bet gaila — taip hepa- 
yo pasibaigęs. Užsitęsė gal dar [trečioji grupė, tai yra tylioji sakė. Jei taip'"būtų pasakęs, pie

tautos masė, bet priešingą pku*'kam nebūtų išsaukęs pasipikti- 
pantui, kuri -tyli, dirba ir gyye- (b®t jis pasisakė!- 
ha, kad reikia gyventi. . r -

Sąmoningai ar nesąmoningai Priežodis: žodisnežvirblis, pa- 
, Y, A. pra

leido nepaminėjęs pačią svar
biausią pavergtos tautos ketvir
tąją. grupę,, gal ir negausią, bet I 
pačią svarbiausią, tai tautos eli-!®1 
tą, patriotų šauklių, tautos vai
dilų, rezistencinę pogrindžio 
grupę, keliančią tautos dvasią, 
skatinančią išlikti lietuviais, 
priešintis visomis, pagal dabar- 
įineę sąlygas, prieinpnėmis. okų: 
pautui , ir j p rusifikacijąi, keli
ant viešumon daromas lietuvių 
tautai skriaudas ir t.t. ir’t.t. ši
ta pogrindžio rezistentų grupė 
yra dabartinių žiaurios okupaci
jos laikų Daukantai, Valančiai, 
Bąsąnavįčįąi,. • Kudirkas'- ir kįti

Jis, Vytautas Alentas, visai ir policijos.

kokia 20 min. Taip, kad svars
tytos prasidėjo visu pusvalan
džiu vėliau.

Savo repprtąžo ir analizę^ įgį 
bendravimo su pavergta Lietu
va tuojau nerašiau, laukiau ką 
ąpie svarstybas pasakys patys 
tautininkai “Dirvoję”. Gal iš 
viso nebūčiau rašęs,' jei ne keis
tas ir neišmąstytas V. Alanto 
pasisakymas lėT bendradarbia
vimo su pavergtu kraštu. Tag jo 
papiktinantis pasisakymas ma
ne išprovokavo.

Pirmoji kalbėjo J. Statkute 
de Rosales. Ji kalbėjo gražiai, 
Įdomiai, taisyklinga, sklandžia 
lįetuvių kąĮba. Galimą bųtų pa- 
sakyti, kad jg§ kąlbą buyp at
skirų palaidų minčių dėstymo 
pynė, jei taip galima išsireikšti, 
ir nelabai derinosi su svarstybų 
pavadinimu “Išęjyjjųs Krai|išt laptop žądjųtdjai. 
Lietuvai”. Bet vistik jos kalbos

dviem matrosams Dejiųngas paliepė pasirūpįnti 
kaip norą pasiekti kaimelį, nupirkti mėsos ir, pa- 
sįsąmd^iųs žmpnes, grįžti juos gelbėti. Pasiųsti 
ipątrosai popiaį pasileido eiti pirmyn, nors jokio 
maisto ant kelio nepasiėmė, nes nebuvo kas im
ti. Visas jų troškimas buvo gelbėti savo nelai
mingus nųsilpnėjusius draugus.

Neužilgo numirė Eriksonas. Kadangi be 
prietaisų negalima buvo nė padaryti grabą, nė 
iškasti duobę, Eriksono lavoną apvyniojo au
dimu, nupešė ant- upės, iškirto eketę, ir įlei
do į vandenį. Eriksono mirtis padarė į visus 
labai blogą Įspūdį. Tai buvo pirmutinė mirtis 
po “žanettos” nuskendimo. Dabar visi galvojo 
ar mirtią, pradėjus nuo Eriksono neužpuls ant 
jų visų. ' \

10. BADAS IR MIRTIS
Greitai keliauninkai suvalgė pąskįjtinį šu

nienos kąsnį. Daugiaus jokĮo mąisto pas juos ne
beliko ir gauti nebuvo kur. Viena yįltis paliko, 
kad Nindermapas daeis iki žmonių ir duos pa- 
gelbą. Visi vos galėjo paeiti. Deliongas savo už
rašuose rašo: -•

“Mes einąme svyruodami,, patys nežinoda
mi kur einame.’

Badas kankino juos. Matrosui Aleksui pasi
sekė nušauti kurapką, su kuria nors ■truputį ap
malšino baldą. Per visą kitą parą neturėjo jokio

mestų visąin kraštui”.
Gal būt p. ,_Ą.- Juodvalkis- no-

— taip“nepa
sakė. Jei taip "būtų pasakęs, nie-

“už vi
sišką bendradarbiavimą’’. Yra

leistą nebesugausi”-.
Skii-stahtis iš salės ir kiek va

liau/ sutikęs kelis pažĮštamus 
to susirinkimo dalyvius, paklau- 

| siau jų nuomonės apie tą p. V. 
■ Alento pasisakymą dėl bendra
darbiavimo sų pavergta Lietu
vą. Tokių jo atsakymu, visi už
kalbintieji buvo begalo nusivy
lę ir nepatenkinti. Pritariančių 
jo pasisąkymui nę?ųtikau 
vieno. ' įn*

(Bus daugiau) -

— Reikalauja vėl įvesti Greąt 
Lake treniravimo centro .srity
je buvusiu saugumo grupę, kad 
tup būdų rajone nekiltų daugiau 
muštynių tarp - jūreivių, civilių

' ■ Il I _________ ■ ■ ■-

valgjq; išgėrė |ik po stiklelį spiritu ^afsiėjp 
valgyti briedžio kailį,’ 10" spalių Deliongas atidą- 
vė suvalgyti savo didelius batus iš briedžio 
kąįlip: ’ ~ \ >

nušįlpnėjome— rašė tą dieną De
liongas- savo užrašuose. — Verdame gėrimą iš 
žolių. Viesulas kaukia. Matrosas Li visiškai ne
silpno ir prašo, kad mes jį mestume. Einame stą- 
čiu krantu. Priešąis mus plati upė. Vakare lep- 
dame į kokį tai urvą paupyje. Vakarienei tijc 
šaukštukas glicerino’*. 11 spalių p£jo, nes nebų- 
po spėkų eiti. Pietums surinko ■. .saųji kažin ko
kių žolių, iŠYįrmp ir išgėrė. __

“Vįąi mąs einaipe silpnyn — rąšo Delįogga§. 
—Vos, vos pajiegiame pasirinkti malkų.” '

Pasilsėję dyį dįeni yel ban^ė eįti be|; 
vos pusaptp ąiąjp - taip nuėjo. Be4icUrqi 
pastebėjo, Ipd terpu jų nėra mątrqso įį Sugrįžę 
jieškoti, ątradp yapgšą atsigulusį aut įįiego: ir 
belaukiantį mirties. Jį pąkėlė įp^jaip-taip rieše 
drauge. Nąktip vė| pasisekė atrasti Urvą, kuria
me pasislėpė nuo pusnies. Ant rytojaus Aleksiui 
dar pasisekė užšauti, baltąją kurapką*) tai buvo 
visas jų maistas.

*) šiaurėj kurapkos visos baltos. I 
(Bus. daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINą CHIRURGWA 
4449 So. PuU*ki Rd’ (Crawford 

Medičį RutidM»9) T«L LU 5-644€ 
/runui Uąonius jmgxl susitarimą. |

k

Jlt FAUL V. DAKGlt 
UYUnOJAA U CHIRURGAS 

Community kUniko* 
cUrakionus

oątrą b—d vaJL
feu arte $62-2728

TEL. -r- Bfi 3r5393

UTUJIUJMS IR LrilKWKU-Xi 
SFRUlALYttR AKIŲ LHJOS 

3^ Ws»| IU3rd Sirwt 
Vi4a£dQ» wgal s.wLarUM.

OK FRANK RLEGKA*
OF TOMEI RISTAS

KALBA ULl'U VAŠKAI 
2613 W- 71 St. T»l. 737-5146

ITUnna akis. Pritaiko akinius
“contact lenses’”

ir

VaL agm suauarimą. Uždaryta tree

DJtLLEONAS SElBUTIt 
INKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL an trad. X—4 popiet,

QfiW teWU 776-23*0 
Rezidencijos tolotu 443-5545

DR. VYT. TAURAS
OTOYTWAS IR ^IRURVAS 

dotidrt praktika, spec. MOTERŲ lipct 
Ofisas 2652 WEST 5Tth Š1R2ET

Tel. PR 3-1223

APIE PABALTIJO TAUTAS
(Tęsinys!

LIETŲVIV TAUTYBES SUSIFORMAVIMAS PIETRYČIŲ 
PABALTIJYJE TARP PRCSŲ-LIETUVIŲ GYVENTOJŲ

Nuo tų Uiko, Lys nuo XIII moję pusėje teko vėl apgyveu 
amž. antras pusės, kai teutonų 
.'iteriai užkariavo Rytų Prūsijos 
prūsų-hetūvių gyventojus, jie 
tapo pavergti ir paversti bau

džia liniukais arba kumečiais. 
$75 m. žemės nuosavybės teisė 
š vietos gyventojų buvo atim
ta ir įvesta baudžiava. Kai gy
ventojai prieš šias reformas su
kilo, riteriai žiauriai su jais su
sidorojo: dalis vietinių gyven
tojų buvo, perkeldjnta į vakarus 
didelė dalis išžudyta, o likusie
ji buvo pri.vęrstį paklusti užka
riautojų nustatytam režimui. 
Srityse, kur gyveno vakariniai 
lietuviai, nuo to laiko praside
da vokiečių atėjūnų į jų žemes 
skverbimasis. Dar išlikę laisvais 
lietuviai žjemdirtaiai 1317-1420 
m. tapo visose Ordino valdomo
se srityse pririšti prie žemės ir 

j jeigu panorėdavo persikelti į 
j naują vietą arba pereiti kito 
1 dvarponio valdžion, turėdavo 
į atsipirkti nuo savo įpareigojį- 
|mų (V. Vileišis, 1935, psl. 195).

Vokiečių kolonizacija Rytų 
Prūsijoje prasidėjo nuo pirmų 

’Teutonų Ordine užkariavimo 
1 dienų. Pirmoje eilėje vokiečių 
i i kolonistų buvo apgyvendintos 
Ordino užkariautos sritys ir 
naujai pastatyti miestai. Buvo dhum Preussen”, kur buvo pa
tai verslovininkai, pirkliai ir sakyta, kad rajonuose Jsrutės,

$V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N.Y. 10303

Laidotuvių Direktoriai

JONAS. RIMŠA ‘Motinystė’’ (Aliejus)

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

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

OFISO V AL: pjera - «npa<Įt trečiac Į r,
irpenkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. swuaie diems panašūs. Lietuviams iri Tilžės, Ragainės, 
mm, 2-4 vai. popiet ir V"i e laiku prūsams iki pat NV amz. buvo Labguvos, šakių, ■ — ’ - * * v • . <1 '• ____ ____

nM^iLį Munumznv i

dinti tuščius žemių plotus. Tik 
XVII amž. pabaigoje vokiečiai 
vėl ga'ė o pradėii kojonizuoli šį 
pusiasalį, bet tuo me’.u pusiasa- 
io gyventa  jąi spėjo pad .ilgėti 
įr suvokietėti, U dėl atpuolė ir 
Jū'inas vokiečių kolonizacijos 
eikąlas (E. Kalhvcit, 1933, psl. 

19~į—H). Vokiečių adi.ninistraci- 
’jos ir evangelikų bažnyčias p.i- 
ięrstinis prūsų nutautinimas, 
’ykdytas vįsą ankstyvesnį laiko
tarpį, privedė prie prūsų kalbos 
visiško p.išalįniiųo ir jos pikei- 

' tini o vokiečių kalba visuomeni
niame ir šeimos gyvenime. Prū
sų kalba nustojo, savo krašte 
skambėti ir pabaigoje XVII 
amž. gyva šnekamoji kalba vir
to atgyvenusia kalba.

Kitose srityse — labiau į šiau
rę ir į rytus — gyventojų, nutau- 
tinįjuas vyko lėčiau. Didžioji 
kaimų gyventojų dalis, Icųriųos 
vakaruose skyrė Deimenos upė, 
o pi,et,ūose Peisus ir Priegliaus 
upės, išsilaikė lietuviška iki 
XVII am,ž. antros pusės.

1638 m. buvo išleistas.Dažny-. 
dinis įstatymas “Recessus Gcne- 
Ęalis. der Kirchen — Visitation 
įlnstęrburgisehen und anderea 
■Litawisclien Embter ini Herzog- sijoje kilo maras. Dėl siautusio: 

gyventojų 
sumažėjo 

paliko apie 
aštas išluš- 

g . mjeslų ir smulkiu

"Jūs tyrinėjate Raštus, nes tariatės juose turį amžinąjį gyvenimą.
Pe tai ir yra, kurie liudija apie mane". — Jono 5139.
Mūsų tekste pasakyta, kad Šventasis Raštas apreiškia nuima Viešpatį 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus k mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

Mažeika 8/ Evans

, Klaipėdos.
šakių,. Tapiauki’O

Ašvinis (Nordenhurg En- 
gelsteinas — Benkaimis - Gar
niai (Gurkan? Vert.) — Pric- 
rašlis.

1709—1710 metais Rytų Prū-

baisios epidemijos 
skaiči us pro vi ne i jo se 
kone dvigubai 
150.000 žmonių 
tėjo. Dau 
gyvenviečių neseko

buvo apgyvendinta Gumbinės 
rajone, o apie 18.000 žmonių 
(3727 šeimos) i-psigyveno tam 
lietuvių Įsrutės, Ragainės ir 
Klaipėdos apygardose. Vokiečių 
kolonistai buvo apgyveadmami 
tarp vietinių gyventojų tuščio
se žemėse. Trijų nurodytų apy
gardų kaimuose gyveno 8367 
lietuvių šeimos, t.y. apie 40.- 

(M. Behemi --

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAuždraustą apsigyventi miestuo- įželvos ir Jurbarko bažnytinės 
se ir užsiiminėti verslu ar pre- įpamaldos atliekamos tik įietu-

; kybą, todėl ir užkariautų pro- -viu kalba. Kadangi kai kurie tų namai stovėjo užkalti, valdiniai 
rajonu gyventojai -— vokiečiai pastatai tapo netinkamais. Vy- 
Eetu.viškai nesuprasdavo, įstą- riausybė ėmėsi premoniu. t mir
ty n tas 
vii 
mėnesyje laikyti pamaldąs vo- 
kiikąi. (Preuss. Provmztai — 
Kirciienblatt, V Jahrgang, Koe- 
nigsberg, 1813, psl. 262).
r 1390 m. Lcpneris (T. l.epner, 
Į1711, psi. 20) rašė, kad lietuvių 
‘Kąjba, yra pąplitųsi Ragainės,

utv t h< iFeuAx.pROTE^j.sCT’As vinciju miestai, pagal savo gy- 
Aparauu - rrwezaL Mėa. oku rentojū sudėtį, igavo visai vo- 
u«2Au MaK pasMlM kJiMDA kiška nožvmi suoDortUJ ir t t KiSKą pozyuų-

ir 6 a g/^y-nienimB g_ . i Kolonizuojant vokiečiais kai-
Watt Mrt su Chicago, if L 6062. Imus, žemėse ir vieBkiemiuose 

| atsirasdavo dideli sunkumai, 
=■ ? nes vidurio Vokietijos sričių gy- 

p, j. /.v m i Į rentojai nęnofMnvo keltis į ne-
P JL U iV l D A į aisvas, feodalinėmis prievolė-

‘ mis apsunkintas žemes. , 
F’iriniaųsia Ordinas kolonizą- 

70 pašiepta rąjonus,/ vokiečių 
kolonistų antplūdis i kitus rajo
nus buVo menkas. Taip, pavyz
džiui, Sembos pusiasalio viduri
niuose rajonuose vokiečių kolo
nizacija prasidėjo kiek plates
niu mastu tik XVII ąmž. pię- 
muosę deširųtniečiuose. Tačiau 
ji greit sustojo ryšium su Tris- 
dešinitmečio karu. Vėliau rytų • džįoje: 4el.ya — šakiui — Lttb- 30.000 žinomų, kurių dalis 
rajonai dėl maro ųėteke gyven- ‘ guVa -- Vėluvą — Bu^clųiė (! 
tojų ištuštėjo ir XIVI amz, pirA vert. Bam.męln,), Lągarbią —

Apacauu - rrousan, arto, bau 
1 
;xx*uU OUMMJTtfc) lt.

falai.: PRoapecf a-oOM

OiL ęį ic BOBELIS
. prostatos, inkstų ir šlapumo 

. takų chirurgija.
- 5025 CENTRAL AVĖ.
St.Petersburg, Fla. 33710

• ■ 321-4?0Q

ventojų sudėtį, Įgavo' visai vo- Įstą- riausybė ėmėsi priemonių 
vertę, pastorius išmokti piausiu laiku iš \el apg\\endin- 

ečlų kalbos ir du kartus ii šį kraštą.
Naujakuriams buvo teikia

mos įvairios lengva los, nors 
Žmonės panorėję keltis į Rylą 
l\ūsiją, nebuvo ten allealžiami 
nuo feodalams priklausomumo. 
Fridricaas Wiihe&mas I pasiūlė 
Salžburgo ženufirbiams liutero-

000 žmonių 
Schwarzbach, 

j Visi ūkininkai 
čių kolonistai 
įlinkai.

lietuviai ir vokie- 
buvo baudžiau-

Tik dešimtyje rajonų vokieęįų, 
kolonistų šeimų skaičius virši
jo ten dar likusių lietuvių šęr 
mų skaičių. (Lentelė 1).

(Bus daugiau)

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523'0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

žemėsA
kyje d rba tik apie 3.2% visų 

tačiau Ameriką 
aikini- .yra didžiausias žemės ūkio ga-. 
rūsiją minių eksporteris.

Dabar Amerikos

iTįlžės, kląįpėdos, ĮsruLės, Ląlr oams, kurie ten buvo persekio- dirbančiųjų.
i.ąŲLVos, J urbarko, Žęlyo^, Taj>ląą-- 
iliįo ir taip: p^ąL AJjnai s^kiu Ir 
’’Tepliuvos, siitysę..

1'a^’gįnę.s dokmnen-
!tuose, bui;odyuiii,x apie lietuvių 
Įkalbos, paplįtįuią,. V. Vileišis, nu
ostato sekančia, pict.uę sieųa v^- 
lkąi;ihių lietuvių X\T1 aiuz. prą-

jami dėl savo ręligiųių is 
uju. persikelti pas jį į P 
Didėlis skaičius vokiečių žeir- 
ęiirbių, ląjųie; skaičiuje ir salz 
burgiečių, atsiliepė į pasiūiimą! 
persikelti į tuščias, po UK’i’o ž: 
ąies. Tokiu būdu n,u,o 
1736 metų pasisekė pe

® 77G-393 m. prieš Kristau:® 
įiuiimą Olimpinių žaidimų re

zultatus provincijos miestams. 
19 iki. siuntinėdavo tuo laiku pačią 

aidinti • greičiausia komunikacijos siste
ma — karveliais.

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Fruit-Filled Fantasiest

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. A. MILIUS
Matarų H^os, chirurgija.

5037 Central Ąvę.
St Petersburg, Fla. 3371 

TeL (813T 321-1Q04

Pro®r«m0*

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

VbM profrtrm. H WOP A.

At dan* Daukua 

T*M.: HDmtock 4-341J

Pf RKRAU5TYMA1
MOVING 

Leidimai —. Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA 

R, i E R Ė N A S 
TW. WA 5-8063 -

£ ‘iiętuyos Aidai’ 
™ .KAZt BRAZOŽlONYTt

Lktwdu kalba:, kasdien nuo pir- 
naartiaaio iki penktadienio 3:00 
--3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadiemaia uuq 8:30 iki 8:36

Visos laidos ii W0PA stotie*, 
banga 1400 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vat p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street 
ChKAgo, Illinois 60629 

Tetef. 778-5374

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai vak.

CHICAGO^ ILL
—1 iii............................

Tel.: Y Arda 7'3401

Tel.: OLympic 2-1003

i

TeL: YArds 7-1138.1131

f

TeL YArds 7-1911

Chicagos

Lietuviu A.

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

M teaspoon Morton ' 
Nature’s Seasons 
seasoning blend1 V^ars Savings 

Certificate 
(Min mum S5s000K

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hi. 974-4416

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayettfc 3-35W

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill.

AU accounts com- 
pęunded daily — 
Passbook Savings.

5 — NAUJIENOS. CH4CACC K ILU įuUay, June-29t.13į9

Foryourheadache get 
extra strength and safety, too.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
moro. pain relięvęr than any 
regular strength headache 
tablet. Qives yį>ų safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

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

Like aH leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That*s Anacin.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

Nuo
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mir
si? apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikęjjmą- Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitos apdraustos
./ iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, Ik 60629

Tel. $^5-2400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, |L 60455 
TeL $96-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60432

PHONE 254-4470

Enjoy the fruits of summer’s labor — with a delectable soar 
eream dressing. Simple to make and delicious to serve. It’s a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapea, 
strawberries cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricotr 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing's quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Morton®Nature’s Seasons^seasooin^ 
blend.

Other salad tips? To please the eye as well as the taste bn da, 
▼ary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
<m the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedgea 
of apples, peaches, nectarines, pears and some plums in kmoa 
Juice.

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
X (Bounce) carton sour 

cream
cup firmly packed 

brown sugar
Combine all ingredients hi small bowl; mix well. Store la



nos, 2.500 is RSFSR — pačię

10,000 evangelikų neri išvykti iš SSSR
___ ___ l4

JTT'ARPK‘33'ŠEIMOS ’AR'PAVIENIAI
t •• «- Iš OKUPUOTOS- LIETUVOS------- J

• r 
t Europos Saugumo ir Bendra- drąsiai užsirašė 5,000 iš UkrąĮ- 

darbiavimo komisija JAVse iš
lepo 166 puslapių didelio for- rusų sovietų respublikos, dauJ- 
mato hęktograf.uvtą sąsiuvinį - giausia iš Sibiro-ir-Pacifiko pat 
knygą antrašte APIE TEISĘ krašč.ų, kur buvo nusikraustęi 
EMIQRUOTI DĖL RELKJIJOS j ieškodami daugiau laisvės’ savų 
LAISVĖS. 10,000 evangelikų d tikėjimui, bet visoje komunistų 
krikščionių padėtis Sovietuose. (imperijoje jos nerasdami.

^Kompiliuota ir. suredaguota i Likusieji tų 10,00d yra ttžšĮI 
Saugumo ir Bendradarbiavimo ' rašę iš sekančių kitų “sovietinį 
komisijos štabo Europoje. Wash- • respublikų”:" Gudijos, "Ėstijcį^ 
ington, D.C. 1979 m. gegužis, j Gruzijos. Kazachstano, Kirgiąi?!

Knygos įžangoje JAV kon-' jos, Latvijos, Lietuvos. JMokiąi 
gresmanas John Buchanan, iš vijos, Uzbekistano. r
Alabamos, daug gelbėjęs ypač Skaitant užsirašiusiųjų, no?; 
persekiojamai Evangelikų jąro- rinčių ištrūkti į laisvę, .vardų$: 
testantų pentekostalų šventos . ir pavardes matyti, kad visose" 
Dvasios .atsiuntimo garbintojų ' sovietų apsėstose “respublikose^ 
sektai, pats rašo, kda tai yra yra be galo daug rusų, dažniau, 
ypatingas įvykis, kur visa orga
nizacija — šiuo atveju protes
tantų evangelikų pentekostalų 
bažnyčia — prašosi pagalbos iš
sivaduoti iš persekiojimų.

daugiau negu tų respublikų 
autochtonų.

Pavyzdžiui, LIETUVOJE įsi-, 
rašė 38 šeimos ir pavienai,, ir, iš 
tų tikrų lietuviškų vardų ir pa-

kaiųss. PATRIA, 4207 So. 
ramento i<iprie-04vlier.
3](Pr.),

— Liepos 4 d- chicagoje Vyl 
čių iranre ir sodelyje bus gegu; 
žinės. Prasidės 12 vai. ir tuojau? 
pat bus galima valgyti skanius 
pietus, šokiai prasidės 3 vai. p. 
p., o vėliau bus ir šokių konkur
sas. Vištf’CIncagos Lietuvių vi
ešuomenė yra kviečiama atvykti 
Į ir Amerikos laisvės dieną pra- 
|leisti su Vyčiais..(Pr.)

■ — Tauragės Klubo pusineti- 
i- nis narių susirinkimas įvyks 

1 dar- liepos 7 d., šeštadieni, 5 vai. vak. 
bus. be raginimo pratęsdama šaulių namuose', 2117 W, 43 St. 
prenumeratą, parėmė Naujienų Prašome atsinešti.harių knyge- 
leidimą $7 auka. Pėkui. Tęip les. Susirinkimas įvyks nežiū- 

ruoti 75 vienetai (Šeimos ir pa-il)at ‘^kui tos apylinkės taufie rint atsilaikiusių'skaičiaus. Po 
vieniai). <š jų tik hęię 42 tik- Kiuh ’’žrisakiugiain “Naujienas 3"susirinkimo bus vaišės.
rai latviškos pavardės. ' |mėh. tinkamesniam susipažini-j Valdyba

mui, todėl pavardės prasiusianti _ , .....
neskelbti " ’ I • varduodami originalus tau-

. ■< tiniai kostiumai. Teirautis tel.

tokių tolimos-- 'Azijos K“sovietų dicijaš - remti lietuvišką sp 
respublikų” kaip Uzbekistanas, dą ir bendruosius lietuvių 
tai liud1"ja pavardė — Vladas; ir 
Sofija Lapinskai.'

LATVIJOJE užsirašę ėmig-

u

Savo ryžtą išsilaisvinti “iš- na- ’ vardžių tik 15 ar'16;"kiti' 23’tai 
mų nevalios” knygoje pilnais, gryniausi rusai ir rusės. • 
vardais, pavardėmis ir adresais 1 Yra'užsirašiusių "lietuvių ir iš

Ilg-ametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti— kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:--

Iš ESTIJOS užsirašiusių vie
netų (šeimų ir pavienių) apie 
60, bet ąpię 50 yra gryniausios 
rusų pavardės: * .

•' • Ar tai Tėiski^,14 ikad.’ iš . rusų 
bolševikų sukurto gojaus, ž.emė' 
-je ’jie' bėgai! tikėtis ištrūkti .per. 
mažučius religinius plyšelius? 
Kad.tos rusų-fpajungtos tautos 

.būtų tiek, surusėjusios- — -.ne-- 

.įmanoma.
j Knygoje yra 27 puslapių įdo-
■mių straipsnių’ įjš . religinių ko- 
■vų istorijos Rusajps.. carų., ir- ko-

American Travel Service Bureau— i misafū''^adyį^e. p-t^.,
9727 S. Western Ave^ Chicago, Dl. 60643 -

» -L T -t -- *** -T j
• Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinį^ laivų kelių i f 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k-aštus; | 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- ;; 
macijas visais kelionių reikalais. v

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiKia rezervuoti vietas j? __
Iš anksto — prieš 45-60 dienų.

Telef.312 238-9787 1 rLl "O

Sa,c>.'
i

• '4' 
•1 .

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

-1^

TATE
----------------- y--------------------------------------------------------------------- -------------

Nimil, — Pardavimu! 
| ’ REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ■ ' i

PETRAS KAZANĄUSKAS, Prezidentas
i X £ “i • .t ’’ ^V-5

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

DAR SENA KAINA "
Parduodamas žema kaina 4 kamba

rių mūro namas ant 37/pėdų sklypo. 
Nauji Jangai, naujai ’ išdekoruotas. 
tuoj galite keltis^ priešais Marquette 
parką.

LABA) ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37.000.
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6--kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingų priedų.

2 AUKŠ'TŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41t800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liukas ofi
so patalpa. Daug oriedų. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

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

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

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

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
1 f ‘ - • ' - x ■

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

- HELMUTAS BAKAITIS 436-1673. (Pr). 
i- pasižvftfėjes .iv..- - —' ■ ~---- * ' — Muz. A. Jurgucio žmonos

sorilK-lr-draniatargaSriigesnil^ dukro£. atsik"eti"10 «««>« 
laikę Jis viešėjo Europoje, s.)3i4fa?'™e?!,',s Per? tuo rei’ 
pažindamas su jaunimo tėa-l “ ?rasomi sav0
irais. Grįžęs . Australijon, b„volwmen.sku, laišku jan, padėkoti 
paskirtas Viktorijos St. Martini 
•Jaunimo teatro meno vadovu. 
H. Bakaitis yra parašęs nema
žai scenos veikalų jaunimui, sa
vo pažiūras apie teatro vaidme
nį.-^jaunimo auklėjime atsklei- 
<lęs mėnesinio teatralų žurnalo 
“Theatre Australia” šiemetinėje! 
vasario laidoje. Jo suaugusieji! 
iškirta drama “Kraujo šešėliai”

■ sėkmingai buvo suvaidinta Niih- 
į rodo teatre Sydnėjuje.

" P°nia Ema ^siruen iš 12* Beverly Shores, Ind. par- 
' phoenix, Arizona) vas|r^ ątvy-l duodami'1 prieš pat Michigan;

““ ^'cžerą 2 ar 3. Įsjl^pąi prie. viLiasį_ ___  . ____ .
kieWenas po $10,000. T^.| Pradžia - 12 Vai. Bus'puikūs

kepsniai. P. Blėkiai keps pone- 3^ and Francisco - 3 Bedroom Stone 
kus. Šeimininkės: ponios - Straz- Ranch with Den, L Shaped Living & 
riiekienė Kiirienė P-nilaiick-ipnė Pining Room, Wall to Wall Carpet, 2 memenę. Kunene, raulauskiene Firepfaces &Baths,- Finished Base- 
ir Černiauskienė. męnt, 2 Car Garage, New Roof and

Australijoje, tyra j 
dramos bei filmų aktorius/rėži

1

1

Beyerly Shores, Ind. par

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS :j|id rezidencijoje, Westfield, \\ljs.

Naujieną vadovybė Ir Platinimo vajaus komlrija kreipiasi i visai ĄsT; * SPECTAT T 20% "NTTHT ATtytojus ir į visus lietuvius, ir prašo, pasekti knygnešiu bei lietuvfikos Įį|le^uvlll> tačiau • ■dtjtc’T'a Atttc xt

dos pirmūną pavyzdžiais, platinant šį- seniausią Amerikos -prasideda atostogautojai ir lie- ^MACIUS ŠĮ SKELBPj
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant tjksln sodarytt.-neęutrtk* « • , = u,'»* .»..t. •

ną grandisę ne tik lietuviškos spaudos ^klestėjtmuL bet Ir visos;btinai keleriopai dau 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis iegofflisjgiau. „ ..y :
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir-risuotino-Hrfuvišku riS. g •*> / ' " - - _____ ____

fZ’ Ainsj7iįįį»-X^v"k&^4seSi'inonetas 1>ei pS5*o“|S>siiĮ
’^Uferutnli semtos tra-.kolekcijas. Mokame r"

rytojus ir į visus lietuvius, ir prašo., pasekti knygnešiu beilietuyffkos BPW-

<u ;
štamą grandisę . ____ .
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos

; VIS PLEČ!ANTI5 $AJ0M!UL:z .
skaityt! ir platinti Naniienni, atsirado mecenatu, kurie p 
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems rat_

Mykolas Karaltfs. sav. Grand Shores motelio ir Reridėnčhifo vieJbuSo. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL<3|706, ;tel. ; B13—391-9758, paskyrė 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti : 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu. ? 
Žaidimu kambariu, TV, telefonu., Ir kitais moderniais ■1reng!tnai8.-‘7lr< ’ 

;.;.r . : ■'• ••••:«.:
Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink, mus ir mūsą : 

autorė M Miškinytė paskyrė $50 premija. > Be abejo, atsiras ir -daugi* 
mecenatų, kurių vertingos dovanos, bus skelbiamo* ir pastfrstytoa fūdfr i 
niniame Naujienų piknike. .i; ■ j vrĮ

■ ■ . ■■ ; .. .- G.-- • -7 -T a i .3g- : T.'jp..

Visas fr visus kviečiame 1 didžiąją talką. .. -■ . . ;
. .-■ - ' "if /Ar t <
. ; ’ i ■’ J s r • v » f Y r' 7 f . .' ■

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą,. bei fallntą (kaitytaft reuaMow 
yražoma pasinaudoti žemiau eaan&cmla atkarpomla. . --

MAUJISNO9 
1739 IO. HALST1D FT 
CHICAGO, IL 404M

wSndauus suriražinėjlmo išlaidas. Frieda

Fąvtrdė Ir vardas

Adresu

» USaekau' Naujienų kaip dovaną save L_ 
yr* nauju skaitytoju. Priede------------ dot
Pavardė ir vardu _________ ;______;__ ____

Adresu

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

- (312). - -925 - 6130. (Pr.)

MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai' karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai;

Minimum 2 years’ experience, Large- growing cohiipany 
; Union:sh^wM^]^ndisKoj> posi-tions available. 3' shifts/

?5^jip5 . • Contact Tom : • ■ .> :

asmenišku, laišku jam padėkoti 
i už pastangas, šito mielų tautie
čių prašo muz. A. Jurgutis.

(pr>. ;
• Lietuvos Dukterų Draugi

jos patalpose veikia GETĄ biu
ras, kuris parūpina darbdaviams 
darbininku ir darbininkams

'įvairių darbų. Kreiptis asmenis-! 
kai Arba telefonu. Ad rėsas: 
2735 W. 71 St., tel. 925-3212, nuo 
9:30 rytO’iki 4:30 vai. popiet.

■ (Pr).
• Chicagos Anglijos-Britani- 

jos Klubo piknikas bus š.m. Lie
pos mėn 1 dieną vyči ų Salėj e i

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street 

..... t ' r- -—
Tek 737-7200 arba 737-8534 J

FOR SALE — BY OWNER

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. ... 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559 ■

Gros Venskaus orkestras 
. (Pr)

r*.

2608 West 69th St, Chicago, HL 66629 < Tel WA 5-2787 J 

gerps: rūšies įvairių prekių. s
SANDfiLIŲ T

• JUODŽIAI LENDA ;
Į MARQUETTE PARKĄ
- J. Valaitį, buvusį; Lietuvos 

kariuomenės majorą, karį sava
norį, Marquette Parko .centre 
užpuolė du suaugę juodžiai ir 
iš jb atėmė šimtą dolerių.

— Prieš porą dienų du. jauni 
juodžiai, vienas apie 16 metu, 
antras apie ’20 metų, taikėsi 
prie vyresnio amžiaus moters 
rankinuko. Laimė, kad vienas 
stiprus vytas išėjo iš skersgat
vio. ir artėjo prie senukės. Abu 
juodžiai paskubomis nubėgo Į 
Western Avenue. i-

Appliances, Fenced in Lanscaped Lot 
(Buildable).

ONLY $79,000
’CALL 776-5355 after 6 

AL or DOROTHY

1
j MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas, ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.

HELP WANTED — MALE-FEAAALE
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

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

Kreiptis:
A. L A U RAITI S

4645 So. ASHLAND AVĖ. .
523-8775 

_> kuris

•’ SIUNTINIAI I LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

; MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St; Chicago, UL 60629. — TeL WA 5-2737

Arthritis-Sufferers!
. w( Now. Get relief • ■> 
/ , . for painful inflammation ,, 

and protection for your stomach!
For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Phis two 
antacids for double stomach, protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin."

Quality Control Department has open-’ 
ing for inspector with good back
ground in mechanical inspection of 

Precision aircraft parts. Duties will 
Se first article layout, In process, and 
final inspection to close, tolerance^ 
dimensions. Should Speak English.

CALCO MANUFACTURING CO.
205 Factory Rd.

■ Addison, II.
628-2300

• Equal opportunity employer

CAFETERIA WORKER
Full Time. 10:30 A. M. to 7 P.M. 
Cashiering and steam table experi
ence needed. Work two consecutive 
week ends off the 3rd week end. 
Good benefits and salary. Ask for 
Jane Bover. . * ■.
SWEDISH CONVENANT HOSPITAL

2745 W. Foster Ave.
784-4318 .

HELP WANTED — FEMALI 
Darbininkių Reikia

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujlemj 
pastangas, prašai jas siuntinėti už pridedamai  doL

Fivardė Ir vardu

Adresu

• Platinimo va j sue proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitei ralpa, 
tinimui nemokamai oe jokių Įsipareigojimu.

Pavirdė ir vardu

Adresu

Eirardė Ir vardai

Adre**>

Fatardė Ir vardai

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. > •

A
t ’ - ’ *- ’ : i . . * • _■ ' ■* * į .. ..

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

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. ' ' '

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

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

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

____mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Now York, N. Y. 10001 

307 W. 30th Sf. 
Tel. (212) 549-2210

na-

all smokes

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Išnuomodama s gražiai atremontuo
tas butas Jfridgeporte, 3-me aukšte. 
Pageidaujamo vyresnio amžiaus lie
tuviu pora, ar vienas,. be vaikų htuviu pora, ar vienas.. be vaikų 
kambarinio'gyvuliuku. ' 1 '

i, Tel. 523-4109. ■

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer Av. 
Chicago, III. 40431. TeL YA 7-5910

Notary Pu*Ho 
INCOMB TAX SBBVIC1

pat daromi lUtlmri. jdalnit 
Iškvietimai. pildomi pilietybės pr» 

tymai ir kitokį blankai.

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

Must be bondable.
CONTACT — CRAIG

829 - 7700

PERSONAL 
Asmeny Ieško

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

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

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

Kalbame lietuviilpi 
TeL 47^-5635*

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, *- 424-8654

»t*ti ratu

V

State Farm J ire and Casualty Company

advokatas ----
CHARLES P. KAL & A»*ocl»te, 

2649 Wert 63rd Street, į,
Te|. 776-516T '■!

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip į 

40 metų, patarnaudama klientams.)* 
________ _ —

ApdravHaa perkramtyma, 
ii fvairiv atstumu, v 
ANTANAS VILIMAS

* Tel. 374-JM2. arba 374J996

NAUJUMO*, CHICAGO t, ILL Friday, Juhė 29, 1979




