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DĖL RUSU PRIMETAMOS PILIETYBĖS
Sovietų Sąjungai paskelbus neleistiną įstatymą, kuriuo asme

nims. kilusiems iš Maskvos okupuotų kraštų, primetama Sovietų 
Sąjungos pilietybė, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas 
dr. Kazys Šidlauskas motyvuotu raštu kreipėsi į Valstybės sekre
torių Cyrus R. Vance, atkreipdamas dėmesį, kad Maskvos įsta
tymo I paragrafo 8 pastraipa pažymi, jog Sovietų pilietybės aktu 
nusprendžiama, kad Sovietų pilietis negali būti ir kito krašto 
piliečiu.

Dr. Šidlauskas pažymėjo, kad 
šitoks nuostatas griežtai priešin
gas faktui, jog JAV nepripažįs
ta Baltijos kraštų inkorporacijos 
į Sovietų Sąjungą, todėl JAV 
nuosekliai turi pripažinti, kad 
pavergtuose kraštuose gyvenan
tieji lietuviai, latviai ir estai 
pasilieka savo senųjų respubli
kų piliečiais.

Dėl to prašomas Valstybės de
partamentas oficialiu,.raštu pa
žymėti, kad JAV Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos gyventojus tebe
laiko senųjų Baltijos - valstybių 
piliečiais ir nelaiko jų bona įįde 
Sovietų Sąjungos ar kurio kito 
krašto piliečiais. i

Toliau savo rašte ALTos- pir
mininkas dr. K. Šidlauskas pa
brėžia, kad ryškus^ęsurdas yra, 
Sovietų nuostatą^, kuriuo laiko
mi Sovietų piliečiais :r:ne vien 
Baltijos kraštuose, neteisėtai

posėdyje, Teodorui Blinstrubui 
išryškinus šį reikalą, buvo nu
matyta autobusais didesnį skai
čių lietuvių iš Chicagos nuvež
ti į kongresą.

« *
GEN. KONS. SIMUČIO 

PASKAITA
Lietuvių, kongrese, kuris įvyks 

Clevelande spalio 13-14 dieno
mis, turės paskaitą Lietuvos ge
neralinis konsulas Anicetas Si
mutis. Kalbės tema: “Lietuvos 
laisvės klausimas išeinant iš 
nuotaikų Washingtone ir iš 
tarptautinės situacijos’’. Bus ir 
kitų parinktų kalbėtojų.

(ALTos Informacija)

Meškercj'mo konkur
sas vaikams

Chicagos Parkų Distriktas šį 
antradieni vaikams nuo 7 iki 14 
metų amžiaus visose parkų la
gūnose at daro meškeriojūno 
konkursą, kuris tęsis ligi liepos 
26 dienos. Norintieji dalyvauti 1 
turi skambinti, tel. 294-2326.

Konkursas vyks paežeryje 
nuo Aųuariumo iki Adler Plane
tariumo ū daugelyje jaarkų la
gūnų. Meškeriojimo priemonės 
bus gaunamos meškeriojimo į- 
vietose. - - ’

Laikraščiai patikimiausi į

Naujas Gallupo apklausinėji
mas nustatė, kad Amerikos 
spauda per praeitus šešis metus 
Amerikos žmonėms buvo žy
miai patikimesnė, negu tele vi-. 
zija. Naujasis Gallupo apklau
sinėjimas parodė, kad 51G gy
ventojų daugiau tiki laikraš
čiuose skaitomomis žiniomis,’ o 
tik 38 G — televizijos vaizdams.

Prezidentas Carteris Tokijo mieste sako kalbą 
sus:rinkusiems pramonės valstybių astovams.

BANDYS KEISTI MOTORUS, GAMINI
SINTETINIUS DEGALUS

LIBIJOS DIKTATORIUS PLANUOJA VIENERIEMS 
METAMS UŽDARYTI NAFTOS VERSMES

TOKIJO. Japonija. — Pramo- — ■ .... .... .

PREZIDENTAS CARTERIS 
-SKRENDA T HAVAJUS G-
PASVEIKINS AVIACIJOS. LAIVYNO 

IR SAUSUMOS KARIUS
Maskvos užgrobtuose, gyveną 
žmonės, bet ir tie, kurie vaka-| 
ruošė Įgijo kitų kraštų piliety- Į 
bę, ir net, jų vaikai..ĄLTos pįr-J 
mininkas , reiškia - pasitikėjimą, 
kajį JAV>ras priemonių globoti ... ■ j , ...
BaMijčf kraštį-'išeiyiGs,, kurie, ^“ktadieni pasiete,
keliauja į savo M

SEOUL, P. Korėja. — Prezi- tart’ su šiaurės Korėjos vadais.! 
dentas • Carteris, Tokijo mieste-tai bus galima pasiekti taikos,! 

• baigęs_pramonės valstybių kon- ’ o tada bus galima atšaukti iš Ko-

piliečiais. ...
Minėtas Sovietų Įstatymas 

yra nesiderinantis su teisiniais 
principais, su jų pačių detentės 
linija. Apgailestaujama; kad 
Amerikai praeityje nepakanka
mai panaudojant Baltijos vals
tybių klausimo, dabar Sovietų 
Sąjungai klastingai jį kelia 
JAV žeminančiu būdu.

* * «
SĖKMINGAI RUOŠIAMASI 

LIETUVIŲ KONGRESUI
Devintajam Amerikos Lietu-i 

vių Kongresui rūpestingai iri 
sėkmingai ruošiamasi kaip Cle
velande, kur kongresas įvyks, 
taip ir ALTos centre Chicagoje. 
Amerikos Lietuvių Taryba to
kius kongresus šaukia kas pen- 
keri metai. Paskutinis buvo i 
1974 m. Chicagoje, šįmet šau
kiamas spalio 13-14 dienomis 
Clevelande, Hollenden House 
patalpose, 610 Superior Avenue. 
ALTos skyriai ir ALTą sudaran
čios organizacijos prašomos iš
rinkti savo delegatus Į lietuvių 
kongresą ir paskatinti gausiau 
dalyvių į jį vykti.

Chicagos Lietuvių Tarybos

•WMiis ir1Seoul rraiest^ kur -U pasitiko 
f u J Korėjos pareigūnai, dėkodami na esant jų v . •4 ’ , uz atsilankymą.

Prezidentas Carteris siekia 
taikos’ tarp abiejų Korėjų, bet 
negali rasti būdo šiems dviem

rėjos JAV karius.

LIEPOS 4-ta PRALEIS 
HAVAJUOSE ' i

I 
res1Prezidentas Carteris. nas’ta 

su Pietų Korėjos valdžios atsto-
I vais, leido laikraštininkams ap- 

. v, - . .A. . ..., . . , j i žiūrėti sostine ir pasitarti sukraštams prieiti įsitikinimo, kad , ,v. ; . . .i_____! valdžios pareigūnais ir papras
tais žmonėmis.

Sekmadienį prezidentas išskri
do į Havajų salas, kad galėtų 
primti JAV laivyno, aviacijos 
ir salų apsaugos dalinių paradą.

Prezidentas nori parodyti vi
siems agresoriams, kad JAV yra 
pasiruošusios ginti ne tik Hava
jų salas, bet ir kelius didžiaja
me vandenyne.

planuoja porą dienų pailsėti, | 
jeigu svarbesnis reikalas nepri-J 
vers jį tuojau skubėti į Wash-j 
ingtoną.

galima pasitikėti komunistiniais: 
Š. Korėjos vadais. Pietų Korėja 
džiaugiasi, kad užpuldinėjimai 
paskutiniu metu aprimo, bet iki 
taikos ir dvieju Korėjų susivie
nijimo kelias dar labai ilgas.

PREZIDENTUI RŪPI
KARIŲ GRĮŽIMAS

Prezidentas Carteris skrido 
Pietų Korėją, nes jam labiau
siai rūpėjo ten esantis didokas 
skaičius Amerikos karių ir gink
lų. Jų laikymas Korėjoje bran
giai kainuoja. Jeigu Pietų Ko
rėjos vyriausybė pajėgs susi-

i

JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ PREZIDENTAS 
PASKELBĖ PAVERGTU T kUTU SAVAITE C- c- V

PREZIDENTO PROKLAMACIJA

Prieš dvidešimt metų, 1959 m. 
liepos 17 d., bendra rezoliucija 
(73 Stat. 212) Aštuoniasdešimt 

’ j šeštasis Kongresas autorizavo ir 
'; paprašė Prezidentą kiekvienais 

metais trečiąją Liepos mėnesio 
savaitę skelbti Pavergtu Tautų 
Savaite.

Nors pasaulis per praėjusią 
gentkartę yra žymiai pasikeitęs, 
mūsų krašto f unda mentalinis 
tikėjimas žmogaus laisve pasi
lieka nekintantis. Amerikiečiai 
dabar, kaip visais laikais mūsų 
istorijoje, pasilieka tvirtai įsiti
kinę, kad laisvė ir tautos nepri
klausomybė yra viena iš uni
versalinių žmonijos ■ prigimtųjų 
teisių.

Atsimindami savo demokrati
nį paveldėjimą ir savo įsiparei
gojimus žmogaus teisėms, pasi
naudokime šia proga patvirtinti
savo admiraciją visais tais vy
rais ir moterimis pasaulyje, ku-

Praėjus šventėms, prezidentas ■ yra pasišventę laisvės rei-

Tanzanija valdo 
Ugandą

Užsienių diplomatai tvirtina, 
kad nušalintas Ugandos prezi
dentas Jusufu K. Lule beveik 
tikrai prieš savo norą yra laiko
mas Dar-Es-Salaam. Tanzani
jos valdžios namuose. Su juo 
niekas negalį pasikalbėti, nes 
tų namų prievaizda aiškina, kad 
telefonas pagedęs. Nuo pirma- 
d;enio. kai Lulės rėmėjai Ugan
doje pradėjo jo likimu susirū
pinti. nutrūko visos informaci
jos apie patį Lule. Tvirtinama, 
kad Lule yra verčiamas atsisa
kyti pretenzijų į Ugandos prezi
dentus, o remtų kandidatūrą 
Godfrey Binaiso. kurį remia 
Tanzanijos prezidentas Julius 
Nyerere.

Kaip daugelis žino. Tanzanija 
pagelbėjo Ugandai ištremti savo 
diktatorių Idi Aminą.

nės valstybių konferencija, pa
tyrusi apie arabų valdomo naf
tos kartelio nutarimą pakelti 
savo produktų kainas 21G, nu- 

! tarė imtis priemonių nuo eko
nomine sugriovimo. Visos pra
monės valstybės pasisakė prieš 
tokį staigų, nepamatuotą ir ža
lingą naftos produktų kainų 
pakėlimą. Pramonės valstybės 
imsis priemonių apsisaugoti nuo 
galimos ekonominės krizės.

Prezidentas Carteris, patyręs 
kitų konferencijos atstovų nuo
taikas ir pasitaręs su Amerikos 
delegacijos nariais, nutarė kon
troliuoti visą Amerikon Įvežamą 
kartelio kraštų naftą. Vyriausy
bė le:s įvežti tiek naftos, kiek 
būtinai reikia pramonės ratams 
sukti. Naftos kainų pakėlimas 
atsilieps į gamybą, todėl teks 
patikrinti gamybos produktų 
kainas.

Arabų valstybės ir šeichai ne
gali pasigaminti priemonių naf
tai iškelti ir pravalyti. Vamz
džius. cisternas ir reikalingas 
valvulas turi įsigyti pramonės 
kraštuose. Naftos kartelis ver
čia pramonės valstybes’ vieny
tis ir nustatyti žymiai kitokias 
pramonės produktų kainas.

Prezidentas Tokijo mieste pa-

Izraelis paleido 
amerikiete i

Izraelis paleido iš kalė 
s amer’kietę Terre Fleener. 
I metų amžiaus, kuri už pag 
; palestiniečiams buvo nut i 
penkeriems metams kalėj 
Ji jau buvo atsėdėjusi 20 
nešiu. Izraelio prezidentas 
žak Navon jau seniau rekoi 
davęs “už gerą elgesį’’ suti 
pinti jai bausmę per pusę.

Ji buvo nuteista už oer< 
mą palestiniečiams savo 
metais padarytų Izraelio kai 
Įrengimų fotografijų.

Pagunda "apsirijimu
Nepriklausomiems sunk’ 

mių vairuotojams (žymia 
mi savininkams) tęsiant pr< 
to streiką dėl 55 mylių per 
landą greitumo ribos ir už 
gesnį dizelio kurą, nesant 
nuvežti nunokusius vaisiu 
daržoves iš Vakarų į Rytus, 
lifornijos parduotuvės ir kic 
pilni gerų produktų toki’ 
kainomis kaip 4 svarai porr 
rų 50 centų, 4 svarai kant 
pu $1. taip pat po $1 keturi 
rai nektarinų ir aprikosų.

te

Prezidentas Carteris porą dienų svečiavosi Pietų 
Korėjoje, parodyti, kad JAV, pasisakydamos už

KALENDOHtLIS

Liepos 2: Monegunda, Aristo- 
nas, Kerulė, Žilvine, Lengvenis, 
Jaugėla.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:28.
Oras šiltaš, gali lyti.

žmogaus teises, neapleidžia savo sąjungininkų. Nuo
traukoje matome P. Korėjos prezidentą Park

kalui.
Ir nepamiršdami savo turtin

go ir įvairaus paveldėjimo, iš- 
i reiškime savo užuojautą ir pa- f
‘ garbą asmenims visame pasau

lyje. kurie vis tebesiekia tuos 
idealus realizuoti pačių 
kraštuose.

Dėl to dabar aš. Jimmy 
ter, Jungtinių Amerikos Vals
tybių Prezidentas, šiuomi savai
tę, prasidedančią š.m. liepos 15 
diena, skiriu Pavergtų TautiĮ 
Savaite.

Kviečiu Jungtinių Valstybių 
žmones tą savaitę dalyvauti ati
tinkamose ceremonijose ir veik
loje. patvirtinant savo pasišven
timą tiems idealams, kurie mus 
jungia ir patarnauja kaip inspi
racija kitiems.

Tam paliudyti, aš pridedu sa- 
' vo ranką šio birželio 22 dieną. 
(mūsų Viešpaties devyniolika 
i šimtų septyniasdešimt devintais 

ir mūsų Jungtinių Amerikos

savo!

Car-

Brazilija pakels 
kavos kainą

Brazilijos Kavos institutas 
pranešė, kad nuo penktadienio 
kavos kaina pakelta 10-čia nuo
šimčių ir vietoje ligšiolinės kai
nos po $1.45 už žalių kavos pu
pelių svarą, dabar bus $2 sva
rui. Naujos kainos pakeltos dėl 
to, kad gegužės mėnesio šalnos 
nušaldė visą trečdalį ne tik ka
vos derliaus, bet ir pačių ka
vos medelių.

Chung-hee. šalia jo matome jo. žmoną.

Valstybių du Šimtai trečiais 
metais.

JIMMY CARTER

įsakyta uždaryti 33 
atominius reaktorius

WASHINGTON.—Atomų Re
guliavimo Komisija pareiškė, 
kad ji planuoja uždaryti visus 
33 reaktorius, kuriuos pastatė 
Westinghouse ir Combustion 
Engineering kompanijos.

Taip pa4 įsakyta patikrinti 
9 branduolinius reaktorius. Bab
cock & Wilcox statytus.

reiškė, kad JAV turės tapti ne
priklausomos nuo užsienio naf
tos importo. Amerika privalės 
naudoti kitus energijos šalti
nius, reikalingus pramonei ir 
transportui. Amerika turės pra
gręžti . kitas naftos versmes, 
esančias Aliaskos šiaurėje. Va
karų pakraščiuose ir kitose vie
tose. Be to, vyriausybė leis ga
minti sintetinius degalus, kurie 
gali būti tiek pat naudingi, kaip 
ir natūralūs degalai.

Prancūzijos. Vokietijos ir Ang
lijos atstovai Tokijo konferenci
joje, patyrę apie šeicho Jamani 
paskelbtą mutarimą nuo liepos 
1 dienos pakelti naftos kainas 
20G. nutarė vieningai kovoti 
prieš tokias grobuoniškas kai
nas. Pramonės valstybės yra 
nasiryžusios kontroliuoti impor
tuotą naftą. Be to. jos yra pasi- 
ryžusios pasekti amerikiečius ir 
vartoti kitą metodą alyvai va
lyti. Iki šio meto europiečiai 
dažniausiai naudodavo filtrus, 
bet jie prieina išvados, kad grei
tas alyvos sukimas švariai išvalo 
geležies ir plieno dalelytėmis 
užterštą alyvą. Mažoji Amerikos 
pramonė jau sėkmingai šitokiu 
būdu (cycling) valo užterštą 
alyvą. Anksčiau pajuodusią aly
vą versdavo laukan, bet dabar 
to nedaro.

Prezidentas Carteris yra įsi
tikinęs, kad Įvežamos naftos 
kontrolė neleis arabams išardyti 
Amerikos ūkio sistemos, šeichai 
netrukus įsitikins, kad ekono
minė stabilizacija yra naudinga 
ir jiems.

ŽENEVA, Šveicarija. - šei
chas Jamani, valdąs dideles 
Saudi Arabijos naftos versmes, 
iki šio meto buvo sukalbamas, 
o dabar, patekęs arabų ekstre-

— Sdmoza sutiktų išvažii 
jei būtųfišvyti visi Kubos ir 
narnos kareiviai. Kol jie 
Nikaragvoje, tai Somoza v; 
vaus tai kovai.

mistų įtakon, juokėsi, kai p 
rė pramonės valstybių g; 
pasip’ktinimą tokiu dideliu 
tos kainu pakėlimu. Jis ti 
pareiškė, kad Amerika, Ve 
tija ir Anglija .privalės mc 
jų nustatytas naftos kainas

Tuo tarpu Libijos diktato 
Chadafi,—norėdamas pamo 
pramonės valstybes, paskf 
kad jis ištisus metus, o ga 
ilgiau, sustabdys naftos 
mybą. Jis pabrėžė, kad Li 
galės gyventi iš ankstesnių 
nų. nes ji turi dideles naftos 
sargas. Amerikiečiai galės 1 
troliuoti naftos transportą, 
versmių savininkai kontrolii 
naftos gavybą. Versmėse 
bantieji '’"'hininkai galės i 
sėti ir gauti ii as atostogas

r torius Chadafi nor 
kati ir kitos valstybės, iš že 
išpumpu jančios naftą, sus 
dytų na. tos gavybą ištisi, 
metams ar daugiau. Cha, 
yra įsitikinęs, kad pramon 
valstybės ilgus metus išnau< 
mažiau apmokytus vfrsmių 
bininkus ir mažai temokėjo 
naftą. Jis nori atitaisyti pi 
tyje padarytą skriaudą.

Saudi Arabijos karalius ki 
galvoja. Jis gamins tiek 
naftos, kiek gamino iki šio 
to. Jis norėtų išvengti eko:.< 
nės suirutės, nes bijo, kad 
jos nukentės visos arabų ’ 
tybės, priklausančios; pyo 
moninių valstybių.
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K PETRUS

Ankstyvą pavasarį, 1922 me- lo, labai pamažu ir tykiai valgė, j

Indianos koposeM. Šileikis

lauti paaiškinimų? skaitė, bet užsimerkia ir sako, kad nemato.

SKAITYTOJAS PASISAKO.
~ RAŠO NUOLATINIS SKAITYTOJAS

tais, Kubanės kazokų kaime pa- Mokytoja, sėdėdama nugara į sirodė pavargėlė, apie 50 metų pečių, su susidomėjimu sekė amžiaus. Iš kur ir kur ji ėjo viešnios elgesį ir kiek palauku- niekas nežinojo ir vargiai ar kas si su smalsumu paklausė: domėjosi šia apdriskusia ir pur-l vais aptaškyta asmenybe. Apiplyšusiu paltu, kokiu lai rudu skudurėliu ant galvos, gin uese batukuose, bicpsėjo ji si y.’..’, kovo mėnesio purvu. K?lis kartės ji permetė save žvilgsniu, pavalė batus ir pakopusi laipteliais prie verandas durų neryžtingai pasibeldė. Atsidarė durys ir ji buvo pakviesta užeiti. Ji pamažu peržengė slenkstį. įėjo j koridorių, pc to į virtuvę ir palikusi stovėti prie durų palaipsniui apžvelgė patalpą.Mokytoja, su nustebimu žiū- lėdama i įėjusiąia ir matydama jos sumišimą ir išvargusį veidą, paklausė:— Kuo galiu jums patarnauti, bobute?Toji atsiduso ir vos girdimu balsu atsakė:— Prašau .atleisti, kad aš savo atsilankymu trugdau. Pirmą kartą gyvenime man tenka kreiptis Į žmones, prašant pagalbos. Tikrit, kad-jūs mane su-, prasite ir atleisite .C .Mokytoja,“ 'atidžiai, klausydama viešnios, -didžiai nustebusi, pradėjo ją apžiūrinėti.Pavargėlė tesėj \— Jau antra ęiiena aš niekonesu valgiusi. JeiVgąlite, balandėle. duokite man/ką nors pavalgyti. yMokytoją, maloniai nusišypsojo viešniai, pasiūlė jai sėstis prie sialo, o pati pradėjo imti pietus iš' pečiaus.— Ar valgysite mūsų barš čius?— Aš gi jums ; sakiau, ką Pavargėlė, sėdėdama už sta-

— Iš kur ir kur einate, sene
le?Į —r Einu iš Ekaterincdaro, o medžią-į kur einu nežinau, balandėle. No- pamažu riu pasitraukti nuo savęs ir nuo;savo praeities, bet neikaip ne-1 galiu. Atleiskite, šeimininke, man labai sunku apie tai kalbėti. Neklausinėkite manęs! Jūs esate inteligentiška ir turite suprasti pati; aš jums pilnai pasitikiu, kalbėjo ji tykiu baisu, valgydama toliau:— Ačiū, balandėle, už j ūmi pagalbą. Aš niekada neužmiršiu jūsų gerumo. Gal būt, kada nors, mes susitiksime šu jumis kitokiose aplinkybėse. O kas pas jus mokinasi skambinti?, ketai paklausė pavargėlė, dusi piano garsus iš kito bario.— Tai mano duktė, — kė mokytoja.— Prie gamų dar sėdi Igaitė”, lė.— Tarp, kada tai ir aš mokinausi skambinti, atsakė pavargėlė, sustodama prie kiekvieno žodžio.— šiai kaip!, — - šuktelėjo šeimininkė — vial jūs sutiktumėte patikrinti jos lavinimąsi? Pas mus kaime nėra, kas galėtų jai tiškame padėti. Tėvas pats daugiau nežino, kaip gamas.Po keleto minučių pavargėlė, sunkų pergyvenimą. O prie pia- tikrino mergaitę ir paaiškino jai'no veidas pasidarė kitoks, suš- tolimesnius pratimus.— Mergaitė muzikoj labaibi, tik pianinas labai išsiderinęs, i papurt— pasakė viešnia ir pati atsisė-■ akordi;do pr’e piano. ' į toli ir pradėjo skambinti.— Piliete bobute, paskamhin-' etos skambinimu greta

neti- Į išgir- kam-atsa-
nier-— vėl paklausė pavergė

&•

į Ir toliau A.T. rašo: “Kodėl! A.Ž. nenurodo, kas ir kur pasi- ! sako, kad nutildyti “Naujienas ’, I kas ir kur niekina redaktorių?“Naujienos” turi tai paaiškinti ar atšaukti suklastotus straips-• nius.”Taigi “turi”. Bet ar A.T. neturėtų pirma perskaityti bent . tuos straipsnius, dėl kurių jis bando pasisakyti, tai jam ne-

kite ką nors iš savo repertuaro, stovėjo motina su dukrą. Po mi- vo namuką. Jie gyvena vieni. — paprašė mokytoja.— Iš savo?, —paklausė vieš-— Aš noriu išeiti iš savo o jūs norite . . . Tarp kitko vis- tiek. Jums ir jūsų Olgytei aš paskambinsiu.
nia

Ji perbraukė rankomis veidą, atsiduso, pakratė galvą tarytum gindamosi nuo įkyrios minties ir švelniai nuleido rankas ant klavišių.Tik dabar mokytoja, apžiūrėdama viešnios profilį, pastebėjo buvusio grožio pėdsakus ir smulkias raukšlės mteligen- veide. Virtuvėje jos veidas rodė perdidelį nuovargi ir, galimas daiktas, kokį nors
vito vidujine šviesa ir lūpos švelniai virpėjo. Dar kartą ji gaivą, paėmė keletą nukreipė savo žvilgsnį

progų iš klaidų pasimokyti, bet dar neišmokome valdytį savo

nutės j’ kambarį įbėgo ir ant Perduok jiems mano paskutinį pirštu galų prisiartino pats mo- atsisveikinimą. Pasakyk jiems, Rytojas. Iš užtvaros atbėgo dar kad Svetlanova buvo areštuota

t n ..X

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That way, you re making a real investment ig 
your future. And in America’s, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal

, Molly Pitcher loved her husband.
' So much so, that when he went into batda 

paring the Revolution, she did too. Right by his side. 
Then one day, while loading cannons, he wai 

lafied by a British bullet
Molly knew the time had come to 

wodk in her country. So she picked up 
•where her husband left off And when

to

dvi kaiminkos mokytojos. O ji nekreipdama jokio dėmesio, vis daugiau ir daugiau, su užsidegimu ii' žavesiu, skambindama nuklydo į jai vienai žinomą pasaulį. įVisi stovėjo kaip užburti ir pęislopinę kvėpavimą su nustebimu klausėsi -muzikos.Dar kartą suvirpėjo klavišiai ir muzika nutrūko. Įsivyravo visiška tyla. Pavargėlė sėdėjo su uždaromis akimis. Iš po drebančių blakstienų fiedėj j dvi ašaros. ' xPo to ji sunkai atsiduso, vėl papurtė galvą ir atsčioje.— Pasakykite mums nors, ką jūs skambinate?, -- pritrenkia skambinimu, bai’im paklausė mokytojo žmona. — Koks stebuklingas ir baisus daiktas’.Pavargėlė, tarytum atbudusi iš burtų sapno*apžvelgė visus akimis i- tyliai atsakė:— Taip, tai baisus daiktas! i Baisesnis už gyvenimą ir mir- jtį. šitas skambininfas neturi pa- vadiumie . . . mano improvizacija.Greita.! padėkojusii kui ir šeimininkei už valgj pa Į vargelė nnusilenkė ir išėjo. Ve- I randoje i i tyliai pasakė mokyto- 1 • Į jai: i ~ kam. būsiukui už viską. Atleiskite ir liki- ■ te sveiki.1 Pasilikusieji nustebinti Įsinėjo šeimininkę:

eimiiiin-
šiandieną apie mane nie- nepasakokite, o rytoj aš toli nuo čia. Dar kartą dš-

ji? Kas ji?? . klan-
Praslinko 14 metų^ Dudinsko konclageryje ligoninės lovoje, j prie mirties, karšo 65 metų senutė. Sunkiai tardama žodžius, ji pašaukė prie savęs kalinę — gailestingąją seserį Olgą ir jai tarė:! -r- Balandėle mano! Aš inirš- Um, -Šia išmeta is-tū būsi lais- i vėje. Krasnodar^.prašau, suieš- j kok mano pažįstamus. Komin- ; lemo gatvėje Nr. 25 jie turi sa-

1

Today, when its time to taka 
alode in their country, Americans 
buy U.S Savings Bonds.

When you join the Payru!

>menca

NrwIBrrAtnr 6% tata-st«4>eB Md B Baimių 
H 5 vtj.s tne nntycir,. lxw. ar de "royo 
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needed. Bonds can be cached ai your bark. Inrece 
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OUR SAVINGS.
CERTIFICATES

EARN UP TO

pagiežos, paskelbti vieni kitiems amnestiją ir suglaustomis gretomis žygiuoti “Vardan tos Lietuvos”.Ir dėl to tik paaiškinamo “Naujienų” straipsnio A.T. kelia įvairius klausimus. Tenka vėl priminti, jei AT. būtų paskaitęs tą atkarpą ir pasekęs reikėtų taip nevykusiai reika-1 spaudą, tai daugelio keliamų O gal jis , klausimų visai nebūtų.Pacitavęs: “Būtumėm ir toliau laikę stalčiuje “Kalbėkim atvirai”, jeigu mūsų trumparegiai būtų matę svarbesnių klausimų, negu spėlioti kas buvo ir ko nebuvo prieš 50 metų, kai kiekvienam jaunuoliui jūra buvo iki kelių.” A.T. tuoj ir čia randa šmeižtą ir rašo: “Šmeižikai su tokiais pareiškimais nepakenks nei nepriklausomos T .ietį: vos laikotarpiui, nei Lietuvos ateičiai...”Atseit, “trumparegiai” pavadinimu norėta pakenkti net nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu* ir Lietuvos ateičiai. Manding, tai tik A.T. fantazijos. iIr toliau A.T. — “Pasakymas “kiekvienam jaunuoliui jūra buvo iki kelių”, tai despotiškas ir* įžūlus, nes, kiek žinome, net patyrusiam jūrininkui jūra niekuomet nebuvo iki kelių”. C-įa A.T. ne tik nesuprato, kad tas pasakymas yra panaudotas perkelta prasme, bet- sakydamas “despotiškas* ir įžūlus”, gal nesuvokia ir tų savo žodžių prasmės. - t k-Tokiais, čia cituotais,pasisakymais A.T. bando Įtikinti “L.L.” ^skaitytoją, kad, kaip jis teigia, “Naujienos” šmeižia ir nepriklausomą Lietuvą ir Sėtuvių kovas, ir kad “Naujienos” moka tik šmeižti, bet tvirtina, kad niekas nesiruošia “Naujienų” sustabdyti. c .' k >k. n . JTenka paminėti jr kelis past-išsakymus iš kito straipsnio (Įą- bai “giminingo” pirmajam) — “Tegul kalba faktai”, Albertas Trakąitis. “L.L.” . Nr. 1/1979. Straipsnis . taikomas “Naujienoms”. Ten rašoma: “Kai kas gali pasakyti — kam prminti praeitį? Tiems galima atsakyti — kam iš viso rašoma if studijuojama istorija nuo mums neatmenamų laikų. Sustabdyti istorijos platinimo ir studijavimo niekam nepasiseks’’. Ir tol au papildomą: “Čia galima pridėti’: kai kam gali užginti daryti istorinius pareišk’mus po 49 ar net po kebų šimtų metų. Nebaugi-lietuviai turėtų pamiršti visą kelių'tūkstančių metų istoriją? Lietuvos praeitį?” '(Bus daugiau)

Taip pat A.T. reikalaudamas, kad' “Naujienos” atšauktų, kaip jis sako, “suklastotus straipsnius”, turėtų jausti pareigą nurodyti, kokie tie straipsniai yra suklastoti, iš kur “Naujienos” juos paėmė, kaip jie atrodė originale ir kas juose yra suklastota. Kaltinti, kad “Naujienos” klastoja straipsnius, neįrodžius — ar tai nėra šmeižtas?Tęsdamas savo išvedžiojimus A.T. rašo: “Viršuje to paties ; puslapio kitas autorius, be parašo, rašo straipsnį tuo pačiu pavadinimu “Kalbėkime atvi- 
• 1) rai .Tame straipsnyje pasisakoma, . kodėl nenorėjo tą atkarpą tai-

1927 metais ir per 10 metų praėjo tris konclagerius • . . Pasakyk jiems, kad aš .Senutė nutilo. Veide pasirodė nenatūrali šypsena, akys Įsirėmė Į vieną tašką, kvėpavimas nutruko . . . Po keletas minučių ji iš naujo pajudėjo, žvilgterėjo į gailestingąją seserį, trumpai atsikvėpė, pasitempė ir nuti- pinti ir kodėl vis tik patalpino, lo Ten rašoma:Buvusi karališkųjų teatrų ak-* įkarpa ne todėl, kad joje keliami faktai nebūtų tikslūs ir Olš žiūrėjo į mirusią ir kaip aprašomi įvykiai Lietuvoje neužmirštame sapne stengėsi pri- Į būtų vykę”. Ir sakoma, kad atsiminti pažįstamą veidą. Ir pri-j rodė, kad laikas dar nepribren- persižegnojo kad esą šiandien yra svar- besniųA-kląp§imų. Be to, “Mūsų Į vyresriieji”priėmė dr. K. Griniaus pasiūlymą savo tarpe paskelbti amnestiją. Pasiūlyta užmiršti ką kas rengėsi padaryti, darė ar nepadarė...” Ta amnestija esą buvusi priimta ir taikoma gyvenime 40 metų. Bet kadangi jau keli metai, kai skleidžiamos insinuacijos, šmeižtai, niekinimai prieš “^Nąujie- nas” ir jų redaktorių, tai buvę reikalinga gintis, duoti atsakymą ir todėl ta atkarpa, vieno skaitytojo pasisakymas, buvusi patalpinta. • ■Taip aš supratau to straipsnio vedamąją minti. Kita — aiškinimai, spėliojimai yra antraeilis reikalas. Juk ir “L.L.” Nr. 5 1979 m. randame: “...turėjome

Mums nepatikotorė mirė.
siminė. Atsargia.ir apsiverkė.Vertė «

K. Plepys. tfiūsiį spaudoje
ga-

Bendradarbia'- imas yra kolaboravimasDirvos 24 nr. J. Rimkūnas na išsamiu štraipsniū ^Tyliosiosdaugumos beieškant-’ aptaria išeivijos susigrupavimą ir grupių bei junginių veiklą. Jis konstatuoja, kad daugiausia mus skirsto ir veda i nesantaika bendradarbiavimas su okupantu ar jo patikėtiniais, nors bendradarbiautojai visur reklamuojasi, ‘ kad jie bendradarbiauja su tauta. Apie tai J. Rimkūnas taip rašo:‘-Kala mes siunčiame i Lietuvą siuntini, ar kada nuvaziuu jame aplankyti aitimuosius, tai 
mes — SANTYKIAUJAME (Relation; Connection Bezier: ung; Verhaęltness). Kada bandome kiek įsijungti į paskirų individų, grupių, ar net visos tautos bėdas ir vargus ir bandome- jiems fiziniai, moraliai ar net politiniai (jeigu galime) padėti, tai jau yra BENDRAVIMAS (associate, vereinigen, verbinden).Ir tik-kad—mes dirbame bendrą darbą su pavieniais asmenimis, grupėmis ar valdžiomis, tai jau yra BENDRADARBIA-

1

VIMAS (work together, cooperate, collaborate, initwirken, zu- sammenwirken) ”Autorius pamiršo pačią įtakingiausią grupę — tiltų statytojus, atkakliai vykdančius Son- nenfeldo doktriną. Tikrumoje jų veikios pasekmėse atsirado bendradarbiautojai. Rusai juos žino visus ir kiekvieną, ;ik mes nežinia dėl ko slepiame. Apie juos visai neužsiminė ir J. Rimkumis. K. Petrok a it is
— Atstovų rūmai sutiko m- savinti iš naftos bendrovių 60'4 didžiojo pelno. Pinigai eis rpoks* lo. ty rinėj imams.------

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to saviyegularty!

SOME CH ICAGO MOTOR CLUB TIPS ON "

rams, NoD.Tu«.rcl.9^

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO. ILLINOIS 6060g

Phone t Ylrgįais 7*7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

2 - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL Monday, July 2, Ijį

see us for 
financing.

AT OUR LOW RATS
s

you'll run into trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY

V

2212 WEST CERMAK ROAD
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IF YOU DRIVE AT THE 
Ą//V/A/4Z4/ SPEED STAY IN 
THE RIGHT LANE

_______ ..
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V

Dainų'koncerto programaBirželio 17 d. Lietuvių diena pradėta pamaldomis šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Pavakary’ Marshall aukštesnio’sios mokyklos salėje buvo dainų koncertas. Daugiau kaip tūkstantį publikos talpinanti salė buvo apypilnė. Parapijos komiteto narys I. Bandziulis trumpai pasveikino publiką. Amerikos himną solo giedojo A. Po- likaitis. Programai vadovavo Birutė Dabšienė, kuri visuomenėje populiari, kaip skaučių veikėja, o ypač kaip solistė dainininkė. Ji scenon pakvietė po vieną iš eilės: garbės konsulą V. Čekanauską, Amerikos Lietuvių Tarybos skyriaus pirmininką F. Masaitį ir Liet. Bendruomenės Vakarti apygardos pirm. R. Dabšį. Jie visi trumpai kalbėdami pabrėžė, kokį didelį kultūrinį darbą atlieką prelatas Kučingis, rengdamas Lietuvių dienas. Padėka jam reikšta.Koncertą pradėjo iš Clcvelan- do. atsikviestas studenčių vokalinis vienetas Nerija: trylika dainininkių, akompaniatorė ir vadovė dirigentė. (rTogramos pabaigoje jas prel. Kučingis pavardėmis scenoje prieš publiką iškvietė, štai jos: Kristina Aukštuolytė-, Rita Balytė, Roma Balytė, Mirga Bankaitytė, Rūta Giedraitytė, Ona Kliorytė, Zita Kripavičiutė, Nijolė Lenkauskai- tė, Sigutė Lenkauskaitė, Viktoriją Lenkauskaitė, Danutė Miškinytė, Ligija Rociūnaitė, Laimutė Švarcaitė, Rita čyvaitė* Kliorienė, vadovė ir dirigentė, Kristina Kuprevičiūtė, akompa* jiiatorė.Dainininkė Ona Kliorytė bu* programos prane-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS Nesaugu būti 

milijonieriumi mi-
-ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

j PARYŽIUS. — Prancūzų lijonierius Henri Lelievre buvo pagrobtas ketvirtadienį ir netru- kuš gautas grobikų reikalavimas 6 milijonų frankų, tai yra 1.4 mil. dolerių jam išpirkti.Lelievre, 82 metų amžiaus nekilnojamo turto pardavėjas, su šeima gyvena užmiestyje netoli Le Mans, kur ketvirtadienio ry- ■ tą atvyko policijos uniformomis apsirengę du vyrai ir Lelievre išsivežė ir tik pirmadienį gautas laiškas su pinigų reikalavimu skubiai mokėti, dar pageidaujant, kad būtų apmokama senais prancūzų banknotais po j R t ’
ENERGY 
WISE,

ir apsigyvena Mamiheime. Nuo <1955 metų pavasario stoja mo'16-sios gimnaziją. Nuo pat pradžių iki 1974 metų dirba pilna-

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

Minkšti viršeliai __ $10.00

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

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

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

500 frankų.

Pridėti doleri palto išlaidoms.
Čekį reikia išrašyti:

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

nuo

•uy « ear notarę war 
pora po**rM ttMAfM

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

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

$10.00

___$10.00

sėja, vienos kitos dainos turinį paaiškino. Bendrai abi programos vadovės (B. Dabšienė ir O. Kliorytė) nereikalingais posma- vimais laiko negaišino.Nerijos dainininkės, kaip programoje numatyta, scenon įėjo tris karius, visd padainavo 2(1 j dainų, plus vieną programoje! nenumatytą, kai publika joms j smarkiai plodama iškvietė dar daugiau dainuoti.Koncerto programoje buvo ir solistė dainininkė Genė Ugians- kienė, iš Philadelphijos. Jai akompanavo Raimonda Apeiky- tė. Ji scenon įeidama tris kartus dainavo 13 dainų bei arijų, Publika solistei plojimų negailėjo. Vieną dainą ji dainavo kartu su Nerijos dainininkėmis. Kai tiek daug dainų padainuota, nesiimu čia jų pavadinimus, žodžių ir melodijų kūrėjus paminėti, per ilgas būtų šis raštas. Sąraše vyravo liaudies dainų iharmonizuotojai bei kompozitoriai okupuotoje Lietuvoje subrendę.Dainas baigus net keletą kartų solistė Ugianskienė. akompa- niatorės ir Nerijos dainininkės su vadove snenon iškviestos, gėlėm apdo'vantos. Vien tik moterų ir merginų atlikta ilgoka, bet nenuobodi programa. Tik A. Polikaitis, Amerikos himną giedojęs, įsimaišė tarp tiek gausios moteriškosios lyties menininkių.Koncerto atlikėjams, parodų rengėjams padėkojo prelatas Kučingis, linksmosŠiaip ar taip, tik parapija, vadovaujama klebono Kučingio gali imtis tokios rizikos šitokia Lietuvių dieną surengti. Juk parodų surengimas, tiek daug

trumpu, protarpiais nuotaikos. žodžiu.
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COURSE OF 
M- YRS. 1 PAlR 
NAY INCREASE 
TO 1.27^3^ 
rabbits i

So ’Tins
I ZO Of Will rfusT ( 
uxi rm n -Yfpspoon !'menininkių dainininkių atsi- kvietimas jau į kelių tūkstančių dolerių sumą įkimba. !Sunku spėlioti, kas būtų čia atsilikę, jei prieš 20 metų frontininkų vadovauta akcija prieš klebeną Kučingį būtų pasiseku-, si? Buvo pradėta baisi akciją: boikotavo, varė agitaciją prieš parapijos surengtą Lietuvių die-j ną. Suorganizavo “Los Angeles! Lietuvių Katalikų Organizacijų Komitetą šv. Kazimiero parapi-j jos Lietuviškoms Teisėms Ap-j saugoti”. Tas teises “saugojo”, atsišaukimais, kurstydami vi-- suomenę neremti klebono Ku-Į čingio veiklos pradžios moky-l klai statyti, esą, čia parapijos į mokvkla nereikalinga. 1Prieš kleboną nelaimėje tie patys “naujų kelių ieškotojai” jau 19(12 metais čia buvd užgrobę Amerikos Lietuvių Tarybos skyrių, “priėmė” rezoliuciją, jog Amerikos Lietuvių Tarybos

ft SAKE 
StiOP*

Vaiku viduriai ir pienasNew England medicinos žurnalas paskelbė pranešimą apie rezultatus tyrinėjimų su 80 vai- kų nuo 4 iki 15 metų amžiaus, turinčių dažnus pilvų skaudėjimus. Panaudojant naujai ištobulintą kvėpavimui tirti apara-| tą nustatyta, kad 40/< visų vidurių skausmus turinčiųjų serga pieno nepakanta (lactose intolerance), tai reiškia, kad viduriai nevirškina pieno produktų.

J0MONG TftE ANCIENT BABYLONIANS Remedy for graying HAlR WAS A MOCTURH 
CF GROUND DP PIGS' feet and Goose FAT*Sukaktuvininkas mokyt, kim. Skėrys

! kam nuolaidžiautų bet kad su bet kokiuo charakteriu sukastų kompromisą. Fr. - J. Skėrys per ištisus savo pedagoginio dar II bo lietuviškoje mokykloje 25- rius metus, berods neturėjo nei su vienu gimnazijos direktoriumi rimtesnių nesutarimų (jei sakysim lietuviškai - tai vadin-l kim rietenom, kurių, — Dievuliau brangus mūs gimnazijoj . niekada nestokojo, ir . . . matyt, nestokos!), šių eilučių au-i torius irgi dirbo gimnazijoj mokytoju ir žino visus sunkumus, i Nepaskaitysiu už bldgą, bet atbulai: kiek pažįstu kun. Skė- . rį, jis nėra prisiskaitęs pedagoginių gudrybių ar psichologijos plonybių. Visai nemodernus jis nei kunigas.

Mokyt. kun. Fr, J. Skėrys

Šįmet, liepos mėn. 2 d. mo- nei mokytojas, kyt. kun. Fricui-Jonui Skėriui ' (Net barzdos neželdina!). Ar jis sukanka (50 metų. Išdidus metų mokykloj dalyką dėsto, ar baž- skaičius kaip ir išdidžiai, berods nyčioj poteriauja, visur jis pa- be suminėti vertų klaidų, nu- į prastas, realus, gyvenimiškas.veikti darbai.Fricas — Jonas Skėrys išvydo pasaulį 1919 metais, Kalenu km., Lauksargių valsčiuje, Pagėgių apskr. Mokėsi tėviškėje, 'Donelaičio vardo gimnazijoje, Pagėgiuose; baigė Tauragės mo-^et pasako taisyklingai:kytojų seminariją. 1940 m. Bręstant vokiečių — sovietų konfliktui, liko tarsi tarp kūjo ir priekalo; kaip susipratęs lietu- ’ ' "vis, nepritarė komunistinei sis-centrą reikia-perkelti Į Los An-| temai Lietuvoje, gi pasitraukęsgėlės, nušalinant iš Alto veiklos šimutį, Grigaitį, Vaidylą ir kt. Bet ir tai nepavyko. Betgi čia nesantaikos sėkla pasėta persimetė į Amerikos Lietuvių Bendruomenę, kuri pakrypo ne bendruomenės, bet dvasinės var-t guomenės keliu.Linkėjimai prelatui J. Kučin- taigose, giui, gerais darbais pasipuošusiam, dar ilgai parapijos vado- tiškose R. Vokietijos aplinkybė- įvybėje išsilaikyti. Juk tik nese- se persikelia i Vakarų Vokietiją ■nai atšvęstas 70 metu amžiaus ■ jubiliejus papuoštas dviem tūkstantinėmis, spaudos paramai lky toj u i lietuviškąją Vasario padovanotomis.

į Vokietiją, nors ir klaipėdiečiu būdamas (o tai vokiečių akimis •žiūrint jau savaime — vokietis) — negavo vokiečių piliety- ■ bės, o tuo pačiu negavo ir darbo pagal profesiją. Tebuvo priimtas kukliu tarnautoju Tele- fūnken fabrike; po to keliose įs- . Po karo, atsidūręs vėl sovie-

■uie mokytojo etate, nuo 1974’ Tapęs kunigu jis išplečia salinėtų, tapęs dvasiškiu — dės- vo darini barą iki universalaus |to religiją mokiniams-evangeli- lietuvio. Jis. mokytojas, ku- 1 kams. Dirbdamas pilname eta- nigas, spaudos bendratl irbis, t te dėsite vokiečių kalbą žemes*, bendruomenės veikėjas, lietu [ nėse klasėse ir, pj inokų iLrti-.viškų reng.nių rėmėjas ir, is viui išpildyti, tai vieno, tai kito šių eilučių autoriaus patirties: da yko po kelias pamokas. Į jei pagalbos reikia — kreipkis x , j kun Stebėtina kun. Skeno tole- ( ,rancija bet kokio charakterio viršininkui. Ir tai, ne kad be! i ..’ i Darostumo pakanka, tik nepristikite energijos, kantrybes, sveikatos dar ilgus metus!
A. Palavinsimas

Kalba tipišku mažlietuvišku akcentu ir sintakse, štai, rodos ims ir pakvies: “. . . nu, tai gal atvažiuok kada “prie mūsų.'’ Ne! Į svečius jis iš tikro pakviečia su malžietuvišku akcentu, pas mus . . .Retėjant dvasiškių eilėms Fr. — J. Skėrys sutiko pasiruošti evangelikų kunigystei. Po individualaus pasiruošimo, 1974 metais, birželio mėnesi Įšventinamas diakonu, o po pusantrų metų — kunigu.JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

:kcr:!ir linkėj’nmi jam t e gir

Kur eina tie bilijonai?WASHINGTON. — Po visą naktį trukusių kartšų debatų dėl abortų Atstovų Rūmai sekantį rytą 327 balsais prieš 84 priėmė įstatymo projektą, kuriuo autorizuojamas paskirstymas 73.5 bilijono dolerių Darbo ir Sveikatos, švietimo ir Gerovės departamentams. Tuo Įstatymo projektu draudžiama labdarai skirtas lėšas naudoti abortams, išskiriant atvejus, kai moters gyvybei gresia pavojus.— Arabams pakėlus naftos kainas, šią žiemą namų apšildys mas kainuos apie šimtą dolerių daugiau, negu praeitais metais.
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Visi žinome, kad Leonidas Berežnevas, Sovietų Ru
sijos komunistų partijos generalinis sekretorius, kele
rius metus ruošė naują konstituciją. Anksčiau rusai tu
rėjo Lenino konstitusiją, vėliau jiems buvo primesta 
Stalino konstitucija, o prieš porą metų Brežnevas, no
rėdamas būti gudresnis už Staliną ir kitus komunistų 
partijos vadus, paruošė aiškesnę, suprantamesnę ir so- 
vietiškesnę konstituciją, negu turėjo ankščiau kraštą 
valdę vyrai, bet Brežnevas paruošė pačią geriausią, 
kaip jis ir jo draugai keliais atvejais pasakojo ir 
rašė.

Rusai savo konstitucijos neturėjo. Kai jie nuvertė 
carą; Tai jokios konstitucijos nebuvo. Įstatymus ant 
greitųjų ruošė vyriausybė, steigiamasis seimas ir pa
tys teismai i

Rusai pajėgė sušaukti steigiamąjį seimą, išsirinkti 
to seimo vadovybę ir reikalingas komisijas; sudarė vy- 

, . riausybę kraštui valdyti ir demokratinę konstituciją 
ruošti, bet jiems nepavyko. Leninas norėjo valdyti Ru
siją, bet steigiamajame seime jis turėjo labai mažai at
stovų. Jis net rimtos opozicijos steigiamajame seime 
negalėjo sudaryti, neturėjo gabių atstovų, galėjusių 
kalbėti ir logiškai mintis dėstyti. Jis taip pat žinojo, 
kad steigiamasis seimas paruoš demokratinę konstitu
ciją. Jam buvo aišku, kad ten, kur veiks demokratinė 
santvarka, tai komunistams nebus kas veikti.

Kad Rusija nesudemokratėtų ir neišmoktų pati įs
tatymus leisti, Leninams nutarė steigiamąjį Rusijos sei
mą išvaikyti. Jis suruošė perversmą prieš demokrati
nę vyriausybę, išvaikė steigiamąjį rusų seimą ir paskel
bė sovietinę valdžią. Sovietinės valdžios pagrindą su
darė Petrogrado darbininkų taryba, kurioje svarbiau
sią žodį tardavo Leo Trockis ir ukrainietis Anton Ov- 
sejenka. Nei Petrogrado sovietai, nei visos Rusijos so
vietas nei pavergtų tautų sovietai demokratinės san
tvarkos nepripažįsta. Iki Lenino pravesto perversmo 
Petrograde buvo laisvi darbininkų rinkimai, kurių tu
rėjo paklusti ir bolševikai, bet kai buvo paskelbta so
vietinė tvarka, tai ir laisvi rinkimai pačiame soviete

pasibaigė. Sovieto nariai įtikinėjo kitiems ką jie tun 
daryti, bet ne tą, ką kokia dauguma norėtų daryti.

Pirmiausia Leninans paruošė ir paskelbė Socialis
tinės Federatyvinės Rusijos tarybinę konstituciją. Vė
liau Stalinas paskelbė Socialistinės Tarybų Sąjungos 
konstituciją, o Brežnevas praeitų metų pradžioje pas
kelbė brežnevinę konstituciją. Tuo reikalu mums visai 
nevertėtų rašyti, jeigu jis būtų neįrašęs, kad visus lie- 
tuvius? gimusius Lietuvoje, jis skaito Sovietų Sąjun-j 
gos piliečiais. Jis nuėjo dar toliau. Jis svietų piliečiais 
paskelbė ir lietuvių vaikus.

Patys naujos sovietų konstitucijos aiškintojai, visa
pusiškai apsvarstę reikalą, nutarė, kad šitas brežne
vinės konstitucijos dėsnis praktikoje bus taikomas nuo 
šių metų liepos 1 dienos. Pagal sovietinius aiškinimus,' 
visi Amerikos lietuviai ir jų vaikai skaitomi Sovietų 
Sąjungos piliečiais. Dauguma Amerkoj gyvenančių lie- j 
tuvių tapo Amerikos piliečiais. Jų vaikai, gimę Ameri
koje, taip pat tapo Amerikos piliečiais. Amerikoje vei
kia įstatymas, kuris skaito Amerikos piliečiais kiekvie
ną lietuvį, gimusį Amerikoje. Jie turi visas Amerikos 
piliečių teises ir privilegijas. Jie tarnauja Amerikos 
karo jėgose, jie dalyvauja visuomeniniame Amerikos 
gyvenime, eina į savivaldybes ir įvairias valstybines įs
taigas. Niekas neabejoja jų teisėmis. Jie turi tokias pa
čias teises ir privilegijas, kokias turi patys seniausieji 
šio krašto piliečiai.

Amerikos pilietybės klausimas Amerikoje gimu- 
siems lietuvių vaikams buvo toks aiškus, kad jie nie- j 
kad to klausimo nekeldavo. Tiktai dabar, pradėjus tai
kyti brežnevinę konstituciją ne vienas pajuto, kad Ma
skva gali prie jų kabintis, jeigu ji pajėgs uždėti ant jų 
savo leteną. Kol jie gyvens Amerikoje, tai Maskvos ran
ka jų nepasieks, bet jeigu jie įžengs į bet kurią sovietų 
teritorijos dalį, tai rusai gali prįe jų kabintis. Galimas 
daiktas, kad rusai Amerikos pilietybės jiems neatims, 
bet galės tardyti, klausinėti, laikyti už grotų, o vėliau 
pasiūlyti atsisakyti sovietinė pilietybės. Oficialiai 

tvirtinama, kad sovietų pilietybės atsisakymas kainuo
ja 90 rublių, o tai reiškia, kad reikia sumokėti virš šim
to dolerių.. Vietomis jie nesitenkina.oficialia suma. Pa
sakojama, kad buvo atsitikimų, kad nulupdavo net po 
500 rublių. Čia gal savo nagus pridėdavo sukti 
advokatai.

Pabaltiečių komitetas Washingtone, susidedąs iš 
lietuvių, latvių ir estų, kreipėsi į Valstybės Departa
mentą, kad paaiškintų, kokia iš tkrųjų yra jų padėtis. į bintis prie Kanados piliečių. Kanados vyriausybė davė 
Rėkia žinoti, ar rusai turės teisę prie lietuvių kilmės j Kanados pilietybę tremtiniams iš sovietų kariuomenės
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ST. MATULAITIS

DELIONGO KELIONĖ
(Tęsinys)

amerikiečių, ar jokių pretenzijų jie neturės? Dvigubos 
pilietybės negali būti. Jeigu žmogus yra Amerikos pi
lietis, tai rusai turi tas teises pripažinti. Jeigu jie tų tei
sių nepripažįsta, tai -reikia juos įtkinti, kad pripažintų. 
Jeigu negalima pasiekti, tai reikia sudaryti tokias są
lygas, kad jie netektų galimybės areštuoti, tardyti, 
klausinėti, kalėjime laikyti ir kitaip kankinti Amerikos 
piliečių.

Pabaltiečių komitetas prašė šiuo reikalu aiškaus 
paaiškinimo. Jiems buvo atsakyta, kad klausimas stu
dijuojamas ir aiškinamas. Teks palaukti, kol reikalas 
bus išaiškintas. Tuo tarpu atsakymo dar nėra. Pabal
tiečių komitetas, gavęs atsakymą, prižadėjo viską pa
skelbtu > • - •

Kanadiečaii kitaip reikalą sprendžia 
nados vyriausybę kreipėsi ten gyvenantieji 
norėdami išaiškinti, kokia yra Kan'adpn 
tremtinių padėtis, gavusių Kanados

IVINSKIS LIUDIJA ISTORIJA
APIE VOLDEMARININKUS

mis dienomis spausdinome prof. I pasiryžę supažindinti Amerikos 
lietuvius su'planais ir darbais.
- Prof. Z. Ivinskio rašinys įneš 
daugiau šviesos. Štai jis:

ŠEŠIOS SAVAITĖS

Praėjo jau 14 metų nuo to 
reikšmingo fakto, kai Levas 
Prapuolenis per Kauno radijofo- 
ną 1941 birželio 23 rytą pusiau 
dešimtos paskelbė lietuvių tau
tai seniai lauktą naujieną:

“Raudonieji budeliai, žiauriai 
karikin^ mūsų kraštą . . . šiuo 
įriedu .siaubo apimtį netvarkin
gai bėga . . . Artėja visų Lietu
vos žemių išvadavimo valanda... 
Broliai lietuviai! . . . Imkitės 
ginklo . . . Tegyvuoja laisva ne
priklausoma Lietuva!”

Tame pat atsišaukime, kuris 
per risą birželio 23. .buvo kar
tojamas, buvo paskelbtą ir Lie
tuvos Laikinosios Vyriausybės 
(toliau: LLV) sudėtis.

Vyriausybę paskelbti, perim
ti valdžios Įstaigas į vyriausy
bės rankas, kad atėję vokiečiai 
jau rastų ne sovietinius okupan
tus, bet nepriklausomos Lietu-

Ne Naujienos kėlė perversmo 
klausimą ir jo pasekmes. Tai 
padarė voldemarininkai Šim
kaus leidžiamajame savaitrašty.

Manome, kad šia proga verta 
platesniems lietuvių sluoks
niams su paties Voldemaro ir jo 
šalininkų veikla susipažinti. Šio-

mą. Šimkus nepajėgė savo vilkų 
suvaldyti. Jis įsivaizdavo, kad 
ir čia cenzorius galės uždėti 
pančius, kaip tai darydavo vol- 
demarinėje Lietuvoje. Esame

A. Damušio prisiminimų pluoš
tą, šiandien dedame istoriko į 
Zenono Ivinskio rašinį. Turime , 
apsčiai iki šio meto lietuviams 
plačiau nežinomos medžiagos 
apie šią politinę saujelę, kuri 
stengiasi pateisinti nepateisina-

taip pat rūpėjo patirti kokia Kanados pilietybę gavu
sių vaikų padėtis? Ar sovietų valdža turi teisę Kanados 
piliečių vaikus skaityti sovietų piliečiais ir ten juos 
kamantinėti apie juos pačius, apie jų tėvus, draugus 
bei pažįstamus? », ’

Kanados vyriausybė neprašė paaiškinti sovietų 
pretenzijų prasmės ir tikslų. Kanados užsienio minis- 
teris parašė laišką sovietų valdžiai, kad nebandytų ka-

i

I Ka-| 
lietuviai, 

atvykusių 
pilietybę? Jiems

ris surašė ilgą telegramą ir išsiuntė ją su nežino
mu jiems žmogum. ------------- -----——__ .

13. SUSITINKA SU DRAUGAIS
Praėjus da kelioms dienoms Nindermantri 

ir Norosu’ui visgi pasisekė nukeliauti i Bulum. 
Bet ir čionai negalėjo duoti pagalbos savo 
draugams.

Čionai juodu visiškai netikėtai susitiko su 
tais, su kuriais jau nesitikėjo pasimatyti. Su
sitiko su kapitono pagelbininku Melvil’iu ir 10 
vyrų, kurie drauge su Melvil’iu sėdos Į vieną lai
vą keliauti per jūres. Jie laimingiaus išliko nuo 
bangų. Pasiekę Sibiro kraštą netoli Lėnos įplau
kos, jie pasileido plaukti priešais vandenį. Nors 
daug parsiėjo jiems nukentėti. Nors visi kuone 
buvo nesveiki: vieni nušalę rankas ar kojas, kiti 
nosis, o vienas buvo net iš proto išėjęs, bet, pa
statę paskutines spėkas, yrėsi kelias dienas prie
šais Lėnos vandenį, kol sutiko laukinius. Šitie 
davė amerikiečiams šiltus drabužius ir gero 
maisto ir šiaip pagelbėjo kuom galėdami. Pasis
tiprinę jie priplaukė iki rusų kaimo. Melveliui 
pateko perskaityti telegramą to ruso parašytą ir 
visi jie atvyko į Bulun.

Apie trečią laivą, kuris vedant kapitono pa‘ 
gelbininkui čipp’ui drauge su anais dviem plau- 

I kė per pures tą baisiąją naktį, nieks nieko nesu-

Nindermanas nuolatos stengėsi išaiškinti 
laukiniams, kad tyruose pasiliko 12 jų draugų, 
kurie reikia gelbėti. Bet laukiniai tik žiūrėjo į jį 
nieko nesuprazdami. O Nindermanui juo toliaus, 
juo labiaus rūpėjo alkani draugai, laukiantieji jų 
pagelbos. Kartais jam rodėsi akyse numiręs kapi

tonas, daktaras ir kiti, kuriems jis nieko negali 
pagelbėti. Nors ir standus vyras buvo Ninderma- 
nas, bet pagalios graudumas jį apėmė ir vieną kar
tą, parpuolęs kampe, pradėjo graudžiai verkti. 
Ant laukinių tai padarė didelį įspūdį. Stebėda
miesi jie kasžin ką kalbėjo tarp savęs ir matomai 
gailėjosi Nindermano. Pagalios, vienas iš jų priė
jo prie Nindermano ir prieteliškai padėjęs ranką 
ant peties, pasakė:

— Bulun, aida Bulun!
Ilgai galvojo amerikiečiai, kol suprato, kad 

laukiniai nori vežti juos į miestelį Bulun, ir žino
ma noriai sutiko. Bet ant rytojaus laukiniai ne
važiavo. Jie išaiškino amerikiečiams, kad nėra ko 
važiuoti į Bu’un, nes rusų viršininkas iŠ Bulun 
patsai atvažiavo nas juos. Ir iš tiesų, tą pačią die
ną pas Nindermaaą atėjo kasžin kokis rusas, ku- žinojo, ir ligšiolaik nežinia, kas su jais atsitiko.

okupuotų sričių pabėgusiems žmonėms. Kanados vy
riausybė juos skaito Kanados piliečiais ir prašo sovietų 
valdžią juos ,kaip Kanados piliečius respektuoti. Sovie
tų valdžia privalo jiems padėti, kaip Kanada padeda so
vietų piliečiams. Jeigu sovietų vyriausybė pradėtų ka
binėtis prie Sovietų Sąjungon nuvykusių turistų ir-ne
gerbtų šių Kanados piliečių teisių, tai Kanados vyriau
sybė nutrauktų susitarimus ir neleistų Kanados pilie
čiams vykti į Sovietų Sąjungą ir rusu karo jėgų laiko-1vos organus, buvo vienas iš pa- 
mas sritis. " grindinių sukilimo tikslų. Dėl to

Kanados vyriausybė nenorėjo aiškintis su rusais 
dėl Brežnevo, konstitucijos. Tai esąs pačių nišų reika
las. Jei rusams nepatinka Brežnevo konstitucija, tai 
jie gali ją keisti. ‘ j

Kol nebus Valstybės Departamentui paties prezi
dento Carterio jokio pareiškimo šiuo reikalu,* tai teks 
sekti, ar sovietų valdžios policija pirifioji kabinsis prie 
nuvažiavusių turistų. '

Turbūt bangos užliejo laivą ir visi nuskendo.
Tokiu būdii iš visų buvusių ant *‘žanetoš” 

žmonių gyvais liko tik 13 vyrų.
14. ATRADO NEGYVUS DRAUGUS
Keliauninkai negalėjo nurimti, kol nežino

jo kas atsitiko su kapitonu ir jo draugais. Tą 
pačią dieną pasisamdę laivus, nusipirkę roges ir 
reikalingą maistą išvažiavo į sniego tyrus, jieš- 
koti draugų. Ištisas tris savaites jieškojo ten, 
kur ėjo Nindermanas ir Noros, bet nieko neatra
do. Pabaigoje lapkričio šalčiai ir vėjas privertė 
jūoš atgal sugrįžti.

Dabar visiems jau aišku buvo, kad Delion
gas ir jo draugai turėjo pražūti.

Kovo mėnesyje atėjusių metų, Melvi, Nin- 
dermanas ir da 14 vyrų vėl išvažiavo jieškoti sa
vo draugų. Beklaidžiodami po sniegą pagalios 
dideliame pusnyne pamatė šautuvo tamzdį At
kasę sniegą, atrado lavonus dviejų matrosų. Ne
toli nuo jų atrado ir kapitohą Deliongą. Koki 
du žingsniai toliaus gulėjo daktaras, o jų kojose 
gulėjo matrosai Kapitonas ir daktaras' gulėjo 
užsidengę audeklu. Palei kapitoną gulėjo, jo už
rašai ir paišelis. Netoli po audeklu Utrado dvi 
dėžes su garlaivio knygomis ir garlaivio vėliavą. 
Vienur gulėjo katilukas ir užklodAi, kitur juo
davo laužo liekanos. Tuojau atrado lavonus ir ki
tų sušalusiųjų. Nė ant vieno nebuvo batų, mato-

rengiant sukilimo planus, buvo 
kuo Slapčiausiai planuojama ir 
vyriausybės sudėtis-. Dar balan
džio pradžioje viename iš pasi
tarimų teko dalyvauti ir man. 
Jame jau buvo minimos pavar
dės asmenų-, kurie turėjo po sii- 
kilhnd perimti kuo skubiausiai 
ministerijas.

(Bus daugiau)

ftįai Visus suvalgė. Pas kai - kiiriuoš laVbnūs ran
kos if Lojds'buvo sudegintos. Vargšai matrosai 
lindo į ugnį .sušilti. Vieno matroso lavoną rado 
vidury laūžb liekanų šū apsvilusiais drabužiais. 
Melvi ir Nindermanas, žiūrėdami į savo pražuvu
sius draugus, verkė kaip kūdikiai.

Netoli tos vietos ant upės Lenos kranto yra 
didelė 40 sieksnių aūgščid uola. Aplinkui tą uo
lą nieko daugiaus nematyti, kaip tik tušti snie
go tyrai. Žmonės čion labai retai atvyksta, mat 
ir žvėrys čion pasirodo netankiai. Taigi ant tos 
uolos prakasė Deliongą, daktarą ir jų draugus. 
Toje vietoje sudėjo iš akmenų augštą kapą ir pa
statė didelį 3 sieksnių kryžių su tokiu parašu 
angliškai: -

“Atminčiai 12 oficierų ir matfosų garlaivio 
Žanetta, rnihrirtisių bUdu Lėnos įplaukoje gruo
dyje 1881 rt.: Kapitonas Deliongas daktaras 
Ambler, Kalinu Li Gert, Dreslef, griksah, Boid 
Iversen, Kaač, Aleksius, Ahi-sam. /

Taip pražus drąsūs keliauninkai į tolimą 
šiaurę. Jų kūnai pasiliko toli šiaurėje po ak me
nų, krūva, bet jų veikalai, jų patyrimai, užrašyti 
knygose, pasklido ^6 visą svietą ir žmonės neuž
mirš jųjų, nes jie padėjo savo gyvybe, j ieškoda
mi žinių ir mokslo.”

(Pabaiga)
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PERKRAUSTYMAI

Laidotuvių

Direktorių

Tel.: OLympic 2-100j

TeL: LAfayette 3-35V7

YArds 7*1138-1131

Programos vedė | s

AMSI) LA NSO 
PATARNAVIMASChicagos

Lietuviu

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

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

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

TeL (813) 321-4200

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

‘Lietuvos Aidai’ 
KAZĖ BRAZDU ONYTĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6449 Jo. Pulaski Rd. (Crawford 
medical Building) Tel. LU 5 6448 
?aiinu llgMiiu* pagal susitarimą.

Jei nęnuuiicp<a, skamomu 874-8UO4

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Šeštadieniais 7—8 vaL vak.
Visos laidos ii WOPA stotie*, 

banga 1490 AM.
St. Petersburg. Fli 
iš WTIS stoties 11

2646 W. 71at Street
Chicago, Illinois 60629

Tetet 778-5374

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974*4410

(Tęsinys)

LIETUVIŲ TAUTYBES SUSIFORMAVIMAS PIETRYČIŲ 
PABALTIJYJE TARP PRCSŲ-LIETUVIŲ GYVENTOJŲ

Daugelyje rajcitų lietuviai sa- jiems žeurs ir keltis į kitus ra- 
vo skaičiumi viršijo atėjūnus, jonus. XVIII ažm. antroje pasė
kai kuriuose rajonuose atėjūnų je Rytų Prūsijoje beliko labai 
visai nebuvo. Iš tų rajonų bau- n:diug salzburgiečių, o XIX 
džiauninkų sąrašų, kur buvo anų. pabaigoje iš pirmųjų atė- 
apgyvendinti vokiečių kolonis- j anų beliko tik trys kolonijos 
ai, matyti, kad jokių kitų vo- Vi iūnų rajone — Venskai, šar- 
kiečių gyventojų visuose tuose kabūdė ir Kumelupiai (F. Tetz- 
rajonuose pirmiau nebuvo. To- nėr, 1922, psl. 32). Pagal bend- 
kiu būdu kolonizacijos duome
nų sąrašai dar kartą patvirtina, 
kad iki XVIII amžiaus pradžios 
tarp kaimo gyventojų Klaipė
dos, Ragainės ir įsrutės apygar*

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

Some . 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be beat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas pet month_or 36 million cubic 
(setayear., .arėsaved- - - r. . t.w u 1 1 r*»--------«

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

ma kurtis, leidžia padaryti iš
vadą, kad tai buvo iš anksto nu
matyta; -o vėliau j šią kolonistų 
kaUgonją buvo atkreiptas ypa
tingas dėmesys: jų įkurdinimas 
tuiojo būti pigesnis, negu kitų 
kolonistu .š toliau atvvkusiu”. 
Žymi dalis lietuviu-žėmaičiu bu
vo d caro ■ ciąrblninkąis-tarnais, 
bot Kadangi jiems draudė nešio-

"Pasirenk pasitikti H»o Dievą". — Arnoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėnoe nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS U CHIRURGAS 

Westchester Community kliniKoe* 
Medicine* direktorių*

1.938 S. Manheim Rd„ We*tcn«at*r, 1U
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

tas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TaLi 562-272J arba 562-2728

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE

TEI------ BE 3-5893

DJEL A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3*07 Woat 103rd Street

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III,

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

Telef. 476-2345

buvo pavyzdingi ūkinin- 
inatomii, sugebėjo už- 
gerus santykius su vie- 
gyventojais lietuviais.

aini šiais duomeni- 
ių nacionalistai pra- 

■ dėjo tvirtinti tūk tai įvykusi 
t lietuvių gyventojų germanizaci
ja buvusi paseka salzburgiečlų 
1 įtakos, bet ne vokiečių adminis- 
* tracijos priverstinių veiksnių. 
I šis melagingas tvirtinimas pa
neigiamas tuo, kad salzburgie- 
č.ai neilgai tegyveno kartu su 
lietuviais ir todėl jokios ypatin
gos'įtakos padaryti negalėjo. ♦

Be vokiečių, tarp kurių buvo 
žemdirbių iš įvairių provincijų, 
į Rytų Prūsiją panoro persikU- 
ti ir šiek tiek prancūzų, šveicarų 
(labiausiai amatininkai), len
kų ir lietuvių iš šiaurės žemai- 

Su šia persikėlė- 
rašo kolonizaci

jos istorikas Beheim-Schwarz- 
niekas nepersekiojo, bet'bach (M. Beheim-Schwarzbach, 

;alybė čia 1879, psl. 116—117), buvo elg- 
neribota. Buvo daug atsr tąsi kuo blogiausiai. Kad jie 

tikimų kada naujakurius, kurie kaip kolonistai tikrai kūrėsi, ne
turėjo asmeninę laisvę, vertė ra abejonių, bet pats faktas, kad 
atlikti tokias prievoles, kurias jiems daugkart buvo draudžia- 

atlikdavo baudžiau
ninkai. Dvarponių valdyme bu
vo miškai, pievos ir dykynės, 
kur kaimų gyventojai ganė sa- 

i vo gyvulius ir dėl mažiausio ne- 
1 paklusnumo dvarininkai ūž- 
j drausdavo kaimiečiams naudo- 
įtis tomis ganyklomis ir marino 
įjuos badu. Nusivylę salzburgie* 
j čiai pradėjo apleisti skirtas

daugiau ;kaip 20% gy 
ir tarp jų, išskyrus di 
miestus, didžiausia gv 
persvarą- turėjo lietu-

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
-fty Murtha TXTgan—, —

full-sized marshmallows 
cup sugar
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated 
milk, chilled

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Ave.
St. Petersburg, Fla. 3371

* Tel. (813) 321-1004

ti jų Įprastą drabužį, jie grupė- žemes iki pat XIX amž. pabai 
mis bėgo atgal į savo ankstyvos 
nes gwenvietes.

Tai privertė vyriausybę pa 
vesti vietos administracijai pa 
daryti lietuviams p<_ 
kai kurias nuolaida 
drabužių. nešiojimą 
draudžiamų jiems avėti 
buvo leista nešioti nagines 
neraugintos odos), turint ome
nyje, kad odą naginėms lietu
viai pirkdavosi miestuose, kur' 
verslininkai buvo vokiečiai (M. 
Bėheim-Šchvvarzbach, 1879, psl. 
117). Tai parodo, kad naujaku
riai turėjo prisilaikyti nustaty
tų baudžianinkams potvarkių ir 
juos pildyti.

Pagal Behėini-Sclnvarzbach’o 
(1871, psl. 61) apskaičiavimą, 
šiaurinėje Rytų Prūsijos dalyje 
1735 m. gyveno 172.000 gyven
tojų. Teikiu būnu kolonistai su
darė ne 
ventojų 
dėsnius 
ventojų 
viai.

i Vokiečių kolonizaiiją 
amž. pradžioje jokiu būd 
galima skaityti vienintele 
svarbiausia Rylų Prūsijos 
kietinimo priežastimi. Vokiečių kusijoj 
gyventojų antplūdis 
lietuvių rajonus tęsėsi ir vėliau, 
bet jis nukrypdavo labiausiai i 
miestus; ka inuose šis procesas 
negalėjo būti intesnyvus kolei, via 
vakarų lietuvių gyventojai iš
likdavo savo gyvenamose vie
tose. Nėra duomenų, kad lietu
vių gyventojai būtų palikę savo

The Am^rtc^n

gos. Todėl XVI11 amž. antroje 
pusėje vokiečių kaimo gyvento
jų padaugėjimas, taip ir lietu
vių,galėjo kilti tik iš natūralaus 

tkėlėliams I prieauglio ir buvęs tautinių gru- 
kas liečia pių santykis turėjo išlikti ilges- 
ir vieton ■ nį laiką pastovus. Bet jau XIX 

vyžų, amž. pradžioje buvo pastebėtas 
(iš.žymus lietuvių gyventojų suma

žėjimas, o po to su kiekvienu 
dešimtmečiu žmonių kalbančių 
lietuviškai pradėjo sistema tiška i 
mažėti. Iš čia galima padaryti 
išvadą, kad Rytų Prūsijoje ne 
lietuvių skaičius (pagal jų kil
mę) mažėjo, bet iik skaičius 
žmonių, kurių gimtoji kalba bu
vo lietuvių kalba, t.y., kad vyko 

' nuolatinė vakarų lietuvių ger
manizacija.

1 Vokiečiai užkariautojai ilgų 
šimtmečių laikotrpyje vykdė si
stema tiška vakaru lietuviu gy
ventojų naikinimą. Tam reika- 

jlui buvo panaudoti ne vien poli
cinio ir moralinio spaudimo me
todai, bet ir fizinis naikinimas. 
Dalis prūsų-lietuvių buvo išžu- 

XVIII dyla užkariaujant kraštą arba 
perkelta j vokiečių rajonus, kur 
nustojo tautinio charakterio .r 
buvo visiškai suvokietinta. Li- 

vakarų lietuvių gyven- 
vakarų tojų dalyje buvo vokiešių kolo

nistų. Lietuvių kalba buvo už
drausta xalstybinese įstaigose, o 
bažnvėia ir mokyklos intensv- 

i skiepijo lietuviškų kaimų 
enlojams vokiečių kalbą ir 

kieč ų papročius.
(Bus daugiau)

(M. Beheim 
1879, psl. 78)

Tarp kolonistų pradžioje žy
mią dali sudarė salzburgiečiai 
— vokiečių žemdirbiai protes
tantai iš Salzburgo, Austrijos. 
Jie pirmiau gyveno bažnytinė
se popiežiaus žemėse: katalikų) 
bažnyčios jie buvo religiniai) 
persekiojami ir todėl noriai) 
emigravo j Rytų Prūsiją. Atvy-Į 
kę karaliaus liuterono, Ly. reli
gijos bendratikio kvietimu, saiz- 
burgiečiai tikėjosi čia rasti pa
žadėtąją žemę, kur nėra nei re-Į 
Ilginės, nęi feodalinės priespau-) 
dos. Tačiau socialinės gyveni- 

imo sąlygos Rytų Prūsijoje pasi- tijos rajonų, 
rodė nė kiek negeresnės kaip ir lių kategorija 
Austrijoje, nors juos čia

For your headache get 
extra strength and safety, too,

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

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

I Dessert* for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
' popular dessert*, and it is traditional in many homes to have at 
( least two different kinds so family and guests may have a 
• choice - or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
i are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 

. Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.. -
Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh

mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
until the marshmallows melt. Cool and fold into whipped 
cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 
tender flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Rehsh Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 

’ minute rush or fuss.
L - - - Frosty Cranberry-Orange Relish Pie

Yield: 9 inch pie
Baked 9-inch Swift’ning/ 20 full-sized marshmallows

Jewel Shortening pie 
shell

• 10 ounce package frozen
X cranberry-orange 

relish, thawed
Combine relish, marshmallows and sugar in heavy saucepan. 

f Cover and heat slowly until marshmallows melt. Stir occasion- 
I ally Cool. Whip cream or milk in. • chilled bowl until stiff 
i peaks form. Fold into rehsh-mixture. Pour into cooled baked 

[ pi. shell Wrap for freezing. At serving time, remove pie from 
f fmeMr and let stand 10 minutes before seAing. . - -

OPTOMETRISTAS 
kalba lietuviškai 

2618 W. 71 St. Tel. 737-5145 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”
VaL agat suutarimą. Uždaryta treč.

DKLEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. S—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2380 

Rezidenciįoc telef.: 448-5545

DK. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ Ilges.
Ofise* 2652 WEST 5vth Si R2ET 

Tel. PR B-122J
OFISO VAL.; pirm.. antiacL, tfečiad. niai
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stsuaie- Į feodalų-dvarptJnių 
dais z-4 vaL popiet ir kitu lauru) įuv

nąffiį ftiigiĖg rtrri^

nėr, 19C2, psl. 32)
r-teikiu nu.asąkojimus salzbui 
giečiai 
xai. ir 
mėgsti 
.iniais 
Pasinaudod

Schwarzbach,' nii§, voki.eė

OBTiiOrKDAarPROTEąjSTAS Į anksčiau 
Aparatai - iToiezai. AKta- Dau-' 

ęy uažau Speciaik pagalba EJioms. 
usren aupporuj ir L L

v as.; a—4 ir 6—8. 8e«tadieniais S—1
West Mrd St, Chicago, if L 60629 

j; falai.: PRospect

SOPHIE BARČUS
RADUO UIMOS VALANDOJ

. .Vises programa. H WOPA, 
1498 HL A. M.

Llatuvly kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9 JO 

vai. ryto.
Vedėja Aldena Deukue
T.lef.: HEmleek 4-2413

7159 Sau MAPLBWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 60429

iRuW':



MŪSŲ SPAUDOJE
bus ir kultūrinių dalykų. Tai 
gausus knygomis ir kitokiais 
leidiniais spaudos stalas, lietu
viška meninė programa ir lietu
viška muzika, gi kultūringa ir 
kartu linksma visų svečių laiky
sena yra žymūs visi Naujieną 
1 engimai.

Kultūriniai pobūviai 
gamtoje

SLA Kultu ros Komisijos na
rys Lionginas Kapeckas Tėvy
nės 10 nr. rašo apie kultūrinius 
renginius gamtoje ir patrauk
liai įtaigoja visas SLA kuopas 
ruošti kultūrinius pobūvius 
gamtoje. Straisnio pabaigoje jis 
taip rašo:

Atgimstant gamtai ir suši
lus orui, koks malonumas pa
buvoti gamtos gražume! Yra 
žmonių, kurie galvoja, kad pa-j 
rengimams yra rudens ir žiemos 
laikas. Tačiau taip nėra ir ne- “ Danutė Jar>kie^ ^isakė 
turėtų būti! Galima surengti iš Detroito žiburio ^^anistir 
puikius subuvimus privačiame n^s mokykl°s vedėjo^ pareigų, 
sode ar ūkvje, parke ar didės- Toms pareigoms pakviesta Da- 
niam.e darže. Kai daugiau pasi- nutė Doveinienė, buvusi tos 
rodysime visuomenei, bus leng-'. mokyklo_s mokytoja. Į Tėvų ko
viau gauti nauju nariu ypač jau-'m'*etą išrinkti. -Birutė Baraus- 
nimo. Tik sukruskime ir par0 kienė, Genė Rudienė, Dalia Sto- 
dykime daugiau pasiryžimo nien® !r Šarūnas Lišauskas. 
dirbdami mūsų tautos gerovei .U — Paulius Ališauskas, baigęs

Čikagos lietuviai jau kuris'teisės mokslus Kanadoje, pra- 
laikas neturėjo progos pabuvoti dėjo dirbti a v0 Irmoje 
kartu gamtoje.- nes nerado tin- Oven S0™4’ °nt- ,kuf atllks 
karnos vietos. i v!c'ar1-!. . Praktlk\ J>a

į 1976 m. baigė psichologiją baka*
Užtat gana didelį dėmesį šukė- lauro laipsniu Western univer- 

lė Naujienų piknikas ir naujoji sitete London, Ont., o š.m. bir- 
piknikavimo vieta Vosniako pik* želio 8 d. tame pačiame univer-

_ i1
— Toronto universitetą šį pa- j

K. Petrokaitis

gėlytė; architektūrą — Linas- 
| Bronius Saplys. Jiems dįplpniąį 
buvo Įteikti birželio 13 d. .spe
cialioje iškilmėje. į

— Mokyt. A. Rinktinas, aukš- 
tesn’ujų lituanist'nių kursų ve
dėjas, parašė ir išleisdino vado
vėlį norintiems pramokti lietu
vių kalbos. Jis pavadintas “Ar

Į kalbate lietuviškai — Lithuani
an for Beginners”. Prie pagrin-1 
dinio vadovėlio yra keturios pa- 
galbinės knygelės mokytojams 
ir mokiniams. Vadovėlį išleido 
Kanados Letuvių Bendruomenė. ‘ 
Jis gaunamas knygynuose. |

. — Antanas Liūdžins iš Toron
to laimėjo dvi pirmas vietas Ka
nados veteranų plaukimo pir
menybėse. Jose rungtyniavo 250 
,geriaus:ų plaukikų iš Kanados ir , 
•devyni iš Amerikos kaip sve
čiai. Šia‘s laimėjimais A. Liū- 

ędžius tapo Kanados čempionu
■savo amžiaus klasėje 50 metrų patarnavimą išspausdindama iš 
ir 100 m plaukimuose krūtine.

Namai, Žente — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL*

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

Mūsų komunistu laikraštis
Laisvė atliko saviesiems lokio

ūrios- pusės Vytauto Miniotos 
į” prieš 

BALFą. Lietuvoje jo raštas, 
kaip daugelis panašių, būtų sau 

kimo pirmenybėse 1980 m. Ber- ( ramiai nuslinkęs Į žurnalistinį 
lyne. Pernai A. Liūdžius laimėjo šiukšlyną, bet Amerikoje išsta- 

-1 aukso ir 1 sidabro medalį On- tė ir rašytoją ir Laisvę pajuo- 
tario provincijos pirmenybėse.

:Tuo pačiu jis pateko Į Kanados į s a k y tą ^lugubraciją 
rinktinę, kuri atstovaus Kana* 
dai pasaulinėse, veteranų plau

nikų sode. Jis yra miesto auto- sitete baigė teisių fakultetą. - 
Dusais privažiuojamoje vietoje 
ir lengvai sutalpina virš 3,000 
žmonių. Yra patogūs piknika- 
vimui Įrengimai ir automobi
liams pasistatyti aikštė.

Rūkymas ir širdies 
negalavimai

SHANGAI, Kinija. — Šio

kai, nes BALFo pastangomis 
• Amerikon priimtieji 30, ar kiek, 
(tūkstančių naujųjų ateivių bu
vo ne, kaip Miniota skelbia, 
“įstrigę lietuvių buržuaziniai 
nacionalistai” ir “lietuvių tau
tos budeliai”, bet kaip tik nuo 
kitataučių būdelių bėgę dauge-

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 
Trūy.

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

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
5- Notary Public

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

Piknikas bus šeštadieni, lie- ’ tutis V. Paulionis; pramonės in 
pos 28 d. Jau dabar jam yra rū- ‘ žineriją — Paulius R. Ledas ir 
pestingai ruošiamasi. Be pikni-1 Vik-Andrius Klupšas; metalur- 
kavimo gražioje aplinkoje, ten. giją — Rasa-Magdalena Drau-

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.

1 ABĄ1 SVARUS 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 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau- , 
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNŪS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedu. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

tų septynmyliais batais, jei 
koks BALFas jį tada jais ap
rūpintų.

Tokiu būdu, Miniotos oracija 
yra į ožio ragą suvyniota. Įspū
džio nepalieka ir jo krokodiliš- 
kos ašaros dėl menamų rungty
nių “urėdams” BALFe. Tokios 
rungtynės yra demokratinės vi
suomenės pagrindinė savybė. 
Pas Staliną būdavo kitaip: kul
ka kakton Kapsuko rungovui 
Aleksai, kulkos kaktoms genero
lams Ubarevičiui ir Putnai, ku
rie vėliau visi buvo “reabili
tuoti”. Net BALFo rūpestis Bra
žinskais buvo rūpestis nuo bu
delių išgelbėti lietuvį. Naujie
nose birž. 19 d. buvo žinutė apie 
BALFo 5-to skyriaus susirinki
mą, kuriam Centro valdybos na
rys pranešė, kad BALFas su 
Bražinskais jokių ryšių neturi. 
Jų vardu surinkti pinigai buvo 
jiems Įteikti — ir viskas. Nie
kas nevagia lėktuvų bėgti iš 
Amerikos Sovietijon.

Miniotos svajonės būk BALFas 
esąs Įrankis kokiu tai paslantin- ’ Pageidaujamo vyresnio amžiaus lię- 
„ \t -t • . ■ * •, tuviu pora ar vienas, be vaikų :rgų specialių įstaigų” Amerikos kambariniu gyvuliukų, 
valdžioje, Amerikos lietuviui tik; Tel- 523-4109.
skanaus juoko sukelia ir yra! 
pirštu dangun dūrimas. Jo įsi-j 
vaizduotos “grumtynės dėl do-J 
lerių” yra grumtynės išprašyti Į 
iš visuomenės aukų padėti nuo Į 
budelių nukentėjusiems lietu
viams. Pas komunistus madoje 
“aisopiška kalba”, pagal kurią 
sako vieną, galvoja kitą. Minio
ta išeina prieš dabartini Ame
rikos (ir Lietuvos pogrindžio) 
stojimą už žmogaus teises, bet 
savo išėjimą pridengia posakiu 
“taip sako mūsų šalies spauda”. 
Ta spauda, aišku, Maskva. Ne
jau Miniota nori duoti mums 
suprasti, kad iš tikrųjų ne jis 
stoja prieš Ameriką ir Lietuvos 
pogrindį, bet “mūsų šalies 
spauda”?

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

vasarį bakalauro laipsniais bai-;miesto ligoninės tyrinėtojai 
gė: civilinę inžineriją — Algis-fChung Shan ligoninėje nustatė, _ 
Linas šeškus; geologiją — Dia-1 kad širdies problemas turintieji jį0 Laisvės skaitytojų giminės 

ir pažįstami, geri, ramūs ir arti
mi žmonės. Jie bėgo. pavyzdžiui, 
nuo tokių Įvykių, dėl kurių Šv. 
Petro parapijos Detroito biule
tenis birž. 17 d. skelbė mišias 
^birželio 24-tai: “In Memory of 
73 Lithuanians — Martyrs of 
Rainiai Woods — Mrs. B. Kiau- 
lėnas”. Iš Amerikos Kongreso 
BALFo išgautomis privilegijo
mis Amerikon atvyko ir ramiai 
gyvenimo dienas baigė buvu
sio vyriausio Lietuvos komisaro 
Antano Sniečkaus motina. Be 
abejojimo, ir pats Miniota nuo 
panašaus pavojaus kudašių nes

na Bumbulytė ir Andrius-Kęs-1 rūkoriai 3.2 karto dažniau gau- 
,s V. Paulionis: pramonės in- J na širdies atakas kaip nerū-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
kantieji.

Dr. Li Wan-xian tarp 1972 ir 
:;1974 metų šangajaus srityje iš
tyrė 2,923 darbininkus ir 739 

J ūkininkus ir tarp .1974 ir 1977 
. į Į metų patikrino ’ tuos, kurie jau 

f turėjo širdies atakas.
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi t visoj įJaT 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
de? pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęnkos lietuvių dienrajQ. 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nėnutrūk- 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos j. pritaria prez. Carterio pozicijai 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomis [‘Zimbabvės - Rodezijos reikalu.

nepriWausomybė8 atetatymo Tisaotino Visi gyventojai nedalyvavę rin-
{/kimuose, todėl gali kilti nera- 
* •mumų.VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti Ir platinti Naujienrą, atsirado mecenatų, kr 
tinimo vajaus labai verting mds-^ioyanomis naujiemi

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rerfdendnio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33706, tri. 813—391-9758, 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 1 didžiąją talką.

Prenraneratog pratęsimo, užsakymų, bei galimų Kaitytoje reuauotf 
prašoma pasinaudoti žemiau ecančlomis atkarpomis.

KAUJI3NOS
1739 SO. HALST1D ST.
CHICAGO, IL 6MM

sažindarnaa luainžlnėjlmo lilaidas. Priede .

Pavardė Ir vardaa

Adresai

v Užsakau' Naujienas kaip dovaną aavo 
yra naujas skaitytojas. Priede  i

Pavardė ir vardai ________________ _ —

Adresai

Sponsorlaus pavardė, vardas Ir vietovė

REAL ESTATE
2625 West 71 st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

Atstovų rūmų 'komitetas

į TRAILER MECHANICS ’
„ . ''r. ----- •: . f

Minimum 2 . years’ experience. Large growing company.
. Union shop. >JĮotale arid^shop positions available:- 3 shifts.

- 254-6105Contact Tom

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

MARUA NOREIKIENfi

2608 West 69th St, Chicago, BI. 60629 * Tel. WA 5-2787

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujieną 
pairtangss, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė Ir vardai

Adresu

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaite* rusip*. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė fcr vardas

Adresas

Pavardė tr vardas

SUSIVIENUBIAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

*-
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
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 
Nvw York, N. Y. 10001

, 907 W. 30th St.
TH. QU) 543-2210 }

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Išnuomojamas gražiai atremontuo-J 
tas butas Bridgeporte, 3-me aukšte.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

Vyt. Sirvydas, 
(Nashua, N.H. 129-to BALFo 

skyriaus sekretorius)

Juozo šmotelio

Graži, lengvai skaitoma ii 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. TL. 60629.KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šule 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi* 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica ' 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,' 
su formomis — $3.90. I

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

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

Kalbame lietuviškai
- Tel. 476-5635

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

— Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

TheDi-Gel 
Difference 

. Anti-Gas medvine 
Di-G^addstoits 
soothing 
Antacids.

A. T V ERAS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941 

—■ —

Ki'S“’”“

»į
Į. iAntacid-Anh-G#?.

ENERGY
WISE a

inv- 
tn

Lknit use of di swasher I 
io once a day, aftc.- the 
evening meal? and cut 
excessive use ot water 
and electricity. | 

Doni be a Bom Lcwerl

Siuntiniai J Lietuvą 
ir kitus kraštus .

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, Ill. 60632. Tol. YA 7-5910

Netary PvMW
INCOM* TAX W1VIC*

rata pat daromi rentimai. glslnii 
Iškvietimai. pildomi pilietybėm pr» 

tymai ir kitokį blankti.

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

I State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* I 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162 

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

40 metų, patarnaudama klientams.

Apdravttet pvrkrautfymat 
iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1S82 arba 376-5996
— ..........  f

S NAUJIINOS, CHICAGO B, ILL Monday, July 2, 1079

...... \ 6 mu; 1i- t




