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WASHINGTON^ DĖL PETKAUS
Valstybės sekretoriaus pavaduotojas visuomeniniams reika

lams W. D. Blair, atsakydamas į Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininko dr. K. Šidlausko laišką, prašant stengtis išlaisvinti V. 
Petkų ir kitus lietuvius disidentus, pažymi, kad JAV vyriausybė 
stipriai reagavo prieš Sovietuose iškeltas bylas kovotojams dėl 
žmogaus teisių. Be oficialių protestų, Amerika atšaukė ir atidėjo 
kai kuriuos aukštų pareigūnų' vizitus ir sulaikė leidimus į So
vietų Sąjungą išvežti kai kuriuos aukštus technologinius reikme
nis, jų tarpe ir didįjį kompiuterį, kurio norėjo TASS žinių agentūra.

Tos priemonės padėjo kai ku
riems disidentams išvykti iš So
vietų Sąjungos. Valstybės de
partamentas užtikrina, kad ir 
ateityje rūpinsis įkalintais, ko
votojais dėl žmogaus teisių ir 
norinčiais išvykti- iš -Sovietų 
Sąjungos.

HELSINKIO KOMISIJA
PALAIKO LIETUVIUS

Europos saugumo ir bendra
darbiavimo komisija, vadovau
jama- kongresmano Dante B. 
Fascell (dem., Fla.) išleido 200 
puslapių leidinį “On the Right 
to Emigrate for Religious Rea
sons”.;; Čia duodamas net keturis 
puslapius užimantis sąrašas lie- 
tuvių, kuriems Sovietų Sąjunga 
kliudo emigruoti.

(ALTos Informacija)

LIETUVIŲ KONGRESO
1. L'.. . LEIDINIAIS ’ -

Ryšium su Clevelande Įvyk
siančių Lietuvių kongresu, ruo- ' 
šiamas programos .leidinys su 
įvairių organizacijų ir pavienių Visa, kas yra reikalinga, 
asmenų sveikinimais^ kuo rūpi- . . t • j.

. -- ,. t -i ’ +ai daugiau išradingumonaši Kongreso finansų komite- > - J -3
tas, kuriam vadovauja dr. Jonas ! WASHINGTON. — Atstovų 
Valaitis. Po kongreso numątoma.f Rūmų nariai, numetę šalin savo 
išleisti kongreso darbų kn^ąg ] skirtumus, susitarė vieningai
’. . Ak' škalinti šihtefihių^dėgžlų” išra-
TELEVIZIJOS ATSTD

VAS ALTOJE
dingumą ir išrastųjų gerinimą, 
kol jais bus galima pavaduoti 
importuojamą naftą. Atstovų

Vietnamo komunistai 
apiplėšia tremtinius

NEW YORKAS. — Vienas 
buvęs V:etnamo laikraščių lei
dėjas sekmad enį pranešė, kad 
jam komurJs'ai pasisakė per še- 
š'S mėnes’us organizuoto pabė
gėtų traf kavimo surinkę $2.3 
b'lijono grvnu auksu, pasidi
džiuodami, kad tuo pelnė “daug 
daugiau’’, negu konfiskuodami 
Saigono vidurinės klasės priva
čią nuosavybę. Bet Bui Phoung 
The savo kalboje Malaizijos pa- - 
bėgėlių koncentracijos stovyk-; 
loję pasakė, kad Hanojaus svar- 
b:aus;oji priežastis ištremti et
ninius kiniečius buvo “apvaly
ti” kraštą (Vietnamą) nuo, jų 
suprat-'mu, galimos rimtos grės
mės savo rež’mui iš vidaus.
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Over One Million Lithuanian 

In The United States

# . iiuuvi etinei liana. nvctvYu
WGN televizijos egzekutyvi- j Rūmai nĮ1.

ruomenės reikalams D. K. Will-: 
ipgs laukėsi Amerikos Lietuvių 
Tarybos centro būstinėje ir tu
rėjo t ilgesnį pasikalbėjimą ?su 
ALTos ’pirmih&iku ČtLdK. Šid
lauskų ir; su kuri. '.J; Prunskiu

nis produseris gyventojų bend-j tarė skirti.daug miliįonų dolerių 
subsidijoms, paskoloms ir ga
rantijoms ųž degalus, pagamin
tus iš-anglies, skaldos ir kitokių 
substancijų. Pavyzdžiu- prime
nami išradimai per II Pasaulinį 

j karą, kai buvo išrasta dirbtinė

Kinkos, iš kitos pusės, apkal
tino v:etnamiečius esant kitais 
vokieč ų naciais ir naudojant 
Hitlerio metodus nusikratyti ne
pageidaujamais žmonėmis.

Grupė az;atu-amerikiečių pa
skelbė planą Liepos Ketvirtąją 
suruošti manifestaciją, plaukio- 
jant aplink Laisvės Stovylą 
(Statue oį Liberty), sukelti lė 
šų~' gel^tį^“įąivų^-žri3pnėms’-^ 
kaip yra'vadiharrii Tie bedaliai,; 
kuriuos Pietryčių Azijoje kai 

ikurias tautas užgrobę komunis
tai kaip nepatikimą gyventojų 
dalį sukemša į senus nebetin-' 
kamus laivelius ir išvelka į tarp
tautinius vandenis aiškiu tikslu 
— kad nebegrįžtų.

I
Švenčiant Amerikos Nepriklausomybes 203-čią sukat-'..

PREZIDENTAS CARTERIS Iš TOKIJOPARVEŽĖ LIŪDNAS ŽINIAS
RECESIJA IR INFLIACIJA RIMTAI GRASINA 

AMERIKOS EKONOMIJAI

WASHINGTON. D.C. — Pre- | dais išdirbti gazolino paskirsty- 
zidentas Carteris, grįždamas iš 
ekonominės konferencijos Japo
nijoje. padarė tamsokus pareiš- 
k'mus ekonominei ateičiai. Kri
zė kyla dėl arabų naftos bei de
galų pabrangimo. Prezidentas 
Carteris ryšium su tuo pareiškė:

■— Aš manau, kad OPEC nuo
sprendis sukels recesiją ir tai 

! dabar gresia daug daugiau, negu 
tai buvo, anksčiau. Ji gali suma
žinti 8(;0.000 darbų

Jis taip pat pareiškė, kad de
galų pabrangimas p a s i reikš 
Amerikos pramonėje šių metų 
pabaigoje ir darbų neteks ne tik 
800.000 darbininkų, bet ir pakels 
infliaciją nuo 2 iki 2.5 nuoš. 
Aukštas administracijos parei
gūnas. kuris savo pavardės pra
šė neskelbti, taip pat pareiškė, 
kad Amerikos ekonomija bei 
produkcija nė kiek šiais metais ! 
nepadidės.

Prez. Carteris tolimesnį savo 
I kasikalbėjimą suvedė į tris 

punktus:
3 Jis tariasi su Kongreso va-

mo taisykles, kurios būtų pa
naudotos tik reikalui esaht.

s Jau beveik sudarytas admi
nistracijos atstovų ir Kongreso 
nariu komitetas rekomenduoti 
naujausius būdus bei metodus 
energijos krizei bei infliacijai 
šalinti.

3 Yra atėjęs laikas naftą im
portuojantiems kraštams būti 
nenuolaidžiais kritikuojant naf
tos kainų kėlimą. Numatoma 
net imtis kai kurių priemonių 
prieš OPEC. Tai pasireiškė 
Ekonominėje konferencijoje To
kijo mieste. Tuo reikalu prez. 
Carteris pareiškė:

Aš visai nesuprantu, kaip ki
tos pasaulio valstybės gali ra
miai sėdėti ir priimti nepatei
sinamą ir neteisingą OPEC kai
nų kėlimą.

Recesija ir infliacija grasina 
Amerikai ir jos gyventojams, 
tačiau, kaip matome. _ Kongresas 
ir administracija imasi jas paža
boti ar net visai sustabdyti.

<

LAISVĖS LIETUVAI! Į CALIFANO LANKĖ KALĖJIMĄ ŠANGAJUJ
apie ChicagOs lietuvius ir Lie- į guma^r įvystyta svarbi-indust- 
tuvos reikalus.: j rijos šaka. ■ YĄ ; ■ - y -

J -Valdžios ekonomistai tvirtina,
1 kąd. sintetinius degalus jau da- 

bair galima gaminti, tik jie kai
nuotų $28 statinei.

^KONGRESAS STIPRIAI
UŽTARIA LIETUVIUS

- 4 . ; ■ >■. - t -* •

Senatorius Charles Percy Bal
tijos kraštų okupacijos sukak- . 
ties proga JAV senate pasakė 
kalbą, primindamas priespaudą 
Baltijos valstybėse ir raginda
mas visus ištvermingai siekti, 
kad būtu leista emigruoti Baliui 
Gajauskui, Viktorui Petkui, Ma
rijai Jurgutienei ir kitiems. Pa- licijos ir ugniagesių, palikdami 
žymėjo, kad jei Lietuva būtų Į prievaizdus atlikti būtiniausias 
laisva, nereikėtų kelti jų emig- municipalines funkcijas. Ketu- 
racijos reikalo. rįos unijos^atmetė pasiūlytą al-

Panašiai Lietuvos laisvės rei- gų padidinimą po 4.5 unoš. trijų 
kalus kongrese birželio mėnesį metų bėgyje, 
kėlė senatoriai ir kongresma-------------------
nai: Heinz, Broadhead, Addab-i _ Anglija veikiausiai atšauks

Rhodes, ekonomines sankcijas Zimbab- 
Cava- vei-Rodezijai.

Toledo mieste sustreikavo 
policija, gaisrininkai

TOLEDO, Ohio. — Kontrak
tui su miestu pasibaigus, su
streikavo apie 3,400 Toledo po

rios unijosratmetė pasiūlytą al-

bo, Mikva, Florio. 
Broomfield, Derwinski, 
riaugh, Pepper, Roe, Minish. 
Russo, Dougherty, Annunzio ir 
daug kitų.

KALENDORELIS

Sandinistai "užkimšo" 
Somozos karo pajėgas

MANAGUA. — Sandinistų 
partizanai sekmadienį, ruošda
miesi iš naujo pulti Nikaragvos 
sostinę Managua, visiškai “už
kimšo” Somozos nacionalinės 
gvardijos jėgas svarbiausiame 
Nikaragvos pietiniame mieste 
Rivas.

Patirta, kad desperatiškai sto
kodamas ginklų, Somoza krei
pėsi į Izraelį, reikalaudamas 
ginklų ne kaip išmaldos, bet 
kaip skolos grąžinimo. Pasirodo, 
kad 1948 metais dabartinio Ni
karagvos prezidento diktato
riaus tėvas, tuometinis Nikarag
vos prezidentas, aprūpino Iz
raelį ginklais karui su Britanija 
ir Palestina žydų nepriklauso
mybės kare už Izraelį. Somoza 
dabar pasakė, kad prašo ne nau
jos malonės, bet reikalauja grą
žinti seną skolą.

Svarus pasiteisinimas diktato
riui ginklais padėti.

l

SHANGHAI. Kinija (UPI). — 
JAV delegacija, vadovaujama 

į Sveikatos, švietimo ir Gerovės

Pone Pirmininke, šį mėnesį savo moralinę pareigą pasmerk- < 
mes skiriame minėjimui tragiš
kųjų sukaktuvių lietuvių tau
tos istorijoje. 1940 m. birželio 
15 d., visiškai sulaužydama iš- ; tituentais re'kalauti laisvės se- 

kan tiems poli tini a ms-religiniams 
kaliniams: Viktorui Petkui ir

KONGRESAI ANO HENRY J. HYDE KALBA. PASAKYTA 
Š. M. BIRŽELIO 20 D. JAV KONGRESE sekretoriaus Joseph A. Califano. 

dabar lankosi Kinijoje. Praeitą 
ti Sovietu priespaudą Lietuvoje. | penktadienį jiems buvo leista 
taip ir kitose Pabaltijo valsty- j apžiūrėti šangajaus kalėjimą ir 
bėse. Aš jung’uosi su savo kons*

Liepos 3: Sunifa, Tomas 
Apašt., Raudė, Aviža, Tautmi- 
nas, Mirganis.

Liepos 4: JAV Nepriklauso
mybės šventė, Elzbieta, Teodo
ras, Tylė, Danmilė, Aid i s, Žad- 
vainis.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:29.
Dalinai debesuotas,.

Žemes drebėjimas 
Panamos pasienyje

WASHINGTON.— JAV Geo
loginės Apžvalgos nacionalinis 
žemės drebėjimų informacijos 
centras praneša, kad sekmadie
nį 3 vai. 38 min. popiet Chica- 
gos laiku apie 70 mylių į pietų 
rytus nuo San Jose, kalnuotoje 
srityje Panamos pasienyje, įvy
ko gana smarkus žemės drebė
jimas. pagal Richterio lentelę 
siekęs 6 lamsnių. Apie nuosto
lius dar nieko nepranešta.

— Iranas, Kataras ir Kuveitas 
ryšium su OPEC nuosprendžiu 
sekmadienį pakėlę.naftos kainas,-

pasikalbėti su to kalėjimo virši
ninku Huang Pin. Jo pareiški
mu. kalėjime yra 2.600 kalinių, 
kurių tarpe 200-300 politinių, 

Baliui Gajauskui (abudu yra kuriuos Huang Pin vadina
Saugumo ir Kooperavimo Euro-j kontrrevoliucionieriais bei sabo- 
poje Komisijos kongresinių na- j tažininkais. 
rių rekomenduoti Nobelio pre- ’ Lankytojai matė eilę 
mijai). Nijolei Sadūnaitei, S. • kambarėlių, su staleliu ir 
Kovaliovui, P. Paulaičiui. S. Žu- ] Juos pareigūnai 1____
kauskui, P. Plumpai. P. Petro-1 
niui ir A. Sakalauskui. Jų “nu- • 
sikaltimas” yra.^ kad jie skelbė 
pagrindines žmogaus teises I:e j 
tuviams. Pamlcomai, aš page1?; 
dauju. kad būtų leista Vaclovo. 
Daunoro šeimai emigruoti. į 

Ju;‘gt:nės Valstybės niekados'

kilmingą juridinį įsipareigojimą 
respektuoti Lietuvos suverenu
mą, Sovietų Sąjunga jėga pa
darė invaziją į tą kraštą. Siek
dama teroru priversti Lietuvos 
gyventojus pasiduoti. Maskva 
pradėjo areštuoti visus vado
vaujančius piliečius. Tuo būdu 
Lietuva patapo Sovietų kolonia
lizmo auka ir buvo įvesta tero
ro valdžia. Pradedant 1940 m. 
liepos 13 d., buvo areštuoti tūks
tančiai lietuvių.

Siekdama dar labiau palaužti 
rezistenciją. Sovietu Sąjunga; 
1941 m. birželio 14* 15 dienomis .

.įvykdė masinius areštus ir tūks- nepripažino priverstino Pabalti- 
tančius Lietuvos piliečių depor
tavo į Rusijos darbo vergų la
gerius.

Per 39 metus nuo to priespau
dos režimo pradžios, lietuviai 
parodė griežtą pasiryžimą išsau
goti savo kultūrą, kalbą ir reli
giją ir jie drąsiai pasipriešino 
kėslams sunaikinti jų tautinį 
identiškumą žiauriomis ir sle
giančiomis priemonėmis.

Šaunius Lietuvos žmones rei
kia pagerbti už jų pagirtinas 
pastangas jų kovoje dėl žmo
gaus teisių savo tėvynėje. Lie
tuvos žmonės, kurie emigravo 
ir išsigelbėjo nuo komunizmo 
tironijos, neužmiršo ten pasili
kusiųjų. Aš gavau šimtus laiškų 
šį mėnesį iš savo lietuvių kilmės 
konstituentų. kurie prašo, kad 
mes pildytume savo vadovauja- 

^ąYpolę pasaulyje ir-atliktume' pažinti, kad tai yra principas, 
I

jo valstybių inkorporavimo Į 
SSSR. Del to aš tikiu, kad mūsų 
Jungt. Valstybių atstovų artė
jančioje žmogaus teisių konfe
rencijoje imperatyvas bus kon
frontuoti Sovietų Sąjungos rep- 
rezentatus dėl tokio jų blatan- 
tiško nesiskaitymo ir nepaisymo 
Helsinkio sutarties Baigiamojo 
Akto.

Praėjusiuose Kongresuose mes 
užregistravome mūsų pasmerki
mus dėl Sovietų padaryto Pabal
tijo srities aneksavimo priimda
mi Atstovų Rūmų rezoliucijas. 
Dabar mes turime būtinai rei
kalauti, kad Sovietų Sąjunga 
atstatytų apsisprendimo teisę ir 
teritorijos neliečiamybe Pabal
tijo tautoms. Jei mes kaip vals
tybė ir kaip žmonės keliame 
“žmogaus teises”, tai turime pri-

žiūri mano bylą. Aš prisipažįstu, 
kad buvau neteisingas. Aš noriu 
nuvažiuoti į Hong Kongą, ku
riame gyvena mano tėvai.

Dauguma kalinių esą nuteisti 
už vagystes, muštynes ir prie
vartavimus. Yra apie 200 mo
terų. nuteistų už vagystes ir 
ekonominius nusikaltimus.

Tik sulaukės 21 metu č v

■SPRINGFIELD. Ill.— Po Įvai
mažu ■ brandos metų kilnojimų, -se- 
kėde"' natas galutinai nustatė, kad pa

vadina klau- auglis subręsta į žmogų pasiė- 
syklomis. o jose kaliniai rašo j kęs 21 metų amžiaus ir gali pra- 
savo paties kritikas. Prie kiek-! dėti gerti alkoholinių gėrimų.’ 
vienos klausyklos yra lentynėlė į Statistika parodė, kad irafiko 
su Mao Tse Tungo minčių kny- i ’r kitokių nelaimių bei krimina 
celėmis ' 1 linių nusikaltimų daugiau pri-

— Mes turime įstatymus prieš į daro nepilnamečiai jaunikliai, 
tuos, kurie bando nuversti pro- j ypačiai kada išgėrę, 
lėtarinę sistemą ir jie teisiami 
kaip kontrrevoliucionieriai.

I tokiu kaliniu sąvoką ieina *■ 4. » *- *

spausdintojai proklamacijų, ra
ginančių versti valdžią, produk
cijos sabotuotoja- ir gamybos 
mašinų gadintojai, politinių 
grupių kūrėjai ir šnipai.

— Už ypatingą sugadinimai 
gamybos įmonių bei Įrankių 
baudžiama mirtimi. — pareiškė 
kalėjimo viršininkas. Jis inst
ruktavo delegatus nesisveikinti 
su kaliniais ir su jais nesikal
bėti. Tačiau vienas jaunas ka
linys pareiškė:

— Aš buvau Taivano žvalgy
bos agentas. Rinkau žinias apie

i Kultūrinę revoliuciją. Gavau 15 
. metų. Dabar administracija per- 
I- ..  ...... —,

NATO pritaria 
SALT sutarčiai

kurio negalima pritaikinti pasi
renkamai — mes turime laisvės 
reikalą remti visame pasaulyje.

BRIUSELIS, Belgija. — šiau
rės Atimto Nutarties Organiza
cijos (NATO) £.n. sekretorius 
Joe Luns pareiškė tos orga
nu.. _ijOs oficialią nuomonę, kad 
NATO j emia SALT II sutarties 
patvirtiirmą, nes ji patarnaus 
geriems santykiams arba deten- 
tės nuotaikoms.

Tačiau privačiai kalbama, kad 
minima sutartis neapima vidu
tinio dydžio sovietų puolamųjų 
raketų, kurios pajėgtų sunaikin
ti Vakarų Europos sostines bei 
miestus.

Antroji sutarties paklaida y .a 
tame, kad sutinkama vi k s tik 
laikinai ir tas laikinumas n: .46- 
koluose visai neapim tas.

— Po 314 metų surastąs Ve- 
(Congress Record. Nr. 82) necueloj pagrobtas W. Niehous.



— Išmindžiojo dešimt hekta
rų.

— Gynėmės pakvietėme me- 
džidtojiu.

Draugo 151 nr. koresp. V.R. 
Cleveland© ž’niose savo kores
pondencijai uždėjo tokią kepu
rę: “Pasaulio Lietuvių Bendruo" 
menės Seimas Clevelande”. Bet
gi iš aprašymo matosi, kad bir
želio 16 d., giįždamas iš New 
Yorko, ten buvo sustojęs PLB 
pirm. Vytautas Kamantas ir pa
sakojo 25 kviestiniams apie LB 
darbus ir darbelius. Atkreipti
nas dėmesys į šitokius perlus:

“PLB-nę Vlike atstovauja A. 
Gureckas. Santykiai, išrinkus 
pirm. dr. Bobelį, yra “manda
giai šalti”.

Šios valdybos 10 mėn. kaden
cijoje jau turėta 14 posėdžių. 
Europoje per Jaunimo kongresą 
numatytas Europos LB pirmi- 

/rinkų pasitarimas. Sklandžiai 
Bendruomenės veiklai rūpesčio 
kelia “reorgai” ir vienas vys
kupas.”

Visiems rūpestį kelia tie LB 
tarėjų posėdžiai, o ne vyskupas. 
Dar didesnį rūpestį kelia koresp. 
V.R. propaganda, paprasčiausią 
informacinį pranešimą ir virš 
esančių pletkelių bei gandelių 
nešiojimą vadinant seimu.

LB urėdams, tarėjams ir pro
pagandistams patariu susipažin
ti su prel. Dambrausko-Jakšto 
ketureiliu:

E, vaikai, vaikučiai jūs mano, 
Kas jūsų aptemdino protą?
Atminkite patarlę seną,
Jog nekerta kirvis be koto.

K. Petrokaitis

Tiesiausias kelias
Gerokai Įkaušęs vyras gatve 

eidamas susidūrė su praeiviu.
— Ar tamsta aidas, kad žmo

nių nematai?
— Atvirksčijąi!. — Linksmai 

atsakė įkaušęs vyras. — Aš ma
tau dvigubai.

— Tai kodėl- lipi ant manęs?
— Aš norėjau išeiti pro jūsų 

tarpą, bet nepataikiau.'. . .

sias žmonių mintis. Tai yra jo; 
pagrindinis skirtumas nuo bur 
žuazhiės- spaudos.

Premijuotąs melagis 
r"9.

Medžiotojų :įr meškeriotojų 
klubo nariai* savo- prieš susirin- 
kiminiuose pokalbiuose didžiau
sio melagio titulą paskyrė Po
li tbiuro narinis Michailui Suslo- 
vui už šį viešą paręiškimą:

—- Sovietinė spauda yra išti- 
kro laisva ir-atstovauja tikrą-

škotiškas taupumas

škotas nusipirko rodijo pri
imtuvą, pagrojo keletą dienų ir 
vėl nunešė pardavėjui.

— Kas nepatink? — klausia 
pardavėjas. — Rodos, buvote 
pimai patenkintas.

— Taip, būčiau pilnai paten 
Kintas, tik radijo įjungus rody
klėje per maža šviesos ir nega
liu prie jos laikraščių skaity
ti .. .

Tarybinis anekdotas-1

— šernai mūsų kolūkyje iš
mindžiojo vieną hektarą miežių.

— Dėl ko nesigynėte?

Nlielai kitiems mes dovanojam,
Ko patys nenaudoj am..
Iš pasakėčios paaiškės tatai; 

Tiesa geresnė — atvira- perpus liktai.
•i* $

Lig soties ėdusi Laputė vištienos
Ir antra tiek paslėpus atsargos,

’ Po šieno kupeta
Pasnausti prigulė ji vakaro metu.

Gi žiūri — Vilkas
Išalkęs j svečius pas jąją vilkos.
“Bėda, bičiule, mani — jis sago, —• 
Nučiupti nei kaulelio šiandien man neteko.

Mane tiesiog badu marina:
Pikti čia šunys, ir piemuo nemiega,- gina.

Nors ėmęs pasismauk!” —
“Nejau?” — “Iš tikro taip”, — ‘TF vargšas tu 

saasfijĘ ■ ■ - br01eli!
lai malonėkie, va, šieneHo-
Jo visas kūgis — paragauk!” — 

Bičiuliui paslaugą Laputė teikia. 
Mėsos tačiau-, ne šieno Vilkui reikia, 
Eef savo atsargos minėt ji neminėjo. 7

Ir riteris pilkasis mūs, 
Kurį ligi ausų bičiulė primylėjo, —

Be vakarienės grižo i namus.

(/. A. Kn'lovas, PASAKĖČIOS, 103 pasakėčios, vertė J. Valai
tis. kaina gaunama Naujienose)

tlarbn jiašidalmimas. abu puėt4 vaitai auJoif'.ę’?:l,c padangą, kita cigaretes dūmus.

.A J

Nesulaukia pabaigos

Motina: Kiek kartų aš tau
sakiau, kad nepertrauktum se
nesnių kalbos, bet palauktum 
kol jie sustos.

Jonukas: — Bet aš bandžiau 
laukti, mamyte. Jie niekad ne
sustoja. '

Pasikalbėjimas Gatvėje
Eidamas šaligatviu senyvas 

vyras netyčiomis susidūrė su 
jaunu “frantu”. Senasis manda
giai atsiprašo, tuom tarpu jau
niklis piktai sumurma:

— Tamsta turėtum vaikščioti

— Gal būt, bet tamsta prieš 
— atsakė anas;

Daugelyje miestų, miestelių, 
apskričių ir net valstijų yra iš
leisti potvarkiai bei įstatymai, 

dabar yra juokingi, bet 
atšaukti, todėl teb.egalio-

* Pagal seną lietuvišką sapnininką

geresnės už kitas? Pagaliau — 
ką reiškia “juridinė” teisė?

— Juridine, Maiki, reiškia 
teismui priklausanti teisė. Mat 
anie trys “garbės teismo” nariai, 
atsižvelgdami į savo garbingą 
paskirtį, juridinę teisę stato pir
moje vietoje.

— 0 ką reiškia “moralinė” 
teisė? i . ....

— Tu, Maiki, užduodi man stiebo plevėsuojant — džiaugsmas. Vėliava ant stogo 
Tu geriau paklausk i painų klausimą. Moralybė reiš-*arba pusiau stiebo — nelaimė.

teisininko, daleiskim po- kia padorumą. Moralinė — pri- 
,ho Stravinsko. Čf būtų gerai tei-* klausanti moralybei arba pado- v

rumui. Daleiskim: moralybės: rimą, muštis ar grumtis su juo pavojus, draugauti SU 
palaikymui reikia dėvėti kelnes.
Jei redaktoriaus kelnės nusmių 
kusios, jis neturi teisės viešai 
pasirodyti. Tas tai yra redakto- 

Iriaus moralinė teisė: nesirodyti 
turėti visas teises, kad redakto-’nusmukusioni kelnėm.

— Kaip tu, Tėve, manai: ar
— Bet, Tėve, *kodėl žurnalis- [.skaitlinga yra žurnalistų . su

jungta? -,.
— Sako esamą septynių. Trys 

“garbės teisme”, trys valdybo
je- ir vienas atsargoje, žinantie
ji- sako, jog esama daugiau, bet 
anie neapjungti, esą laukia kol 
atsiras įtakingas amuo, galin* 

’tis sukviesti visus prie savęsp 
kaip kvaksint! višta sukviečia^ 
viščiukus po sparnu. Tai matai, 
Maiki, su kokia jėga laikraščių 
redaktoriams tenka skaitytis!

— Taip, Tėve, septynių mil
žinių jėga!

— Maiki, ką tu žinai apie tei
ses?

— - Kokias teises, Tėve?
— Bendrai apie teises,, bet 

ypatingai apie tas, kurias savi- 
nasi lietuviai žurnalistai, bū
tent: teisę važinėtis, ar vaikš
čioti komunistų valdomose ša-

nėra
ja:

— Bostono miesto gyventojai 
.urbūt nežino, kad jie naudoja
si savo voniomis nelegaliai. Yra 
senas potvarkis, kad vonioje 
maudytis reikia specialaus gy
dytojo recepto.

— South Dakotoje 80 .metų 
moteris negali sustoti gatvėje lyse ir atmesti jiems priskiria- 
ir.kalbėtis su jaunu yedųsių .vy- mus kai ientams?
ru. s 1 — Aš. Tėve, nedaug apie tei-

.. <.( .. . ... , sės žinau.— Sault SI. Mane, Mich., gy- .. ’ . . žymausventojai neturi teises nusispiau-
ii prieš vėją. kasimą išaiškinti. Juk ir

— Maine valstijoje yra nele-' liet, žurnalistai nerimsta. Gir
gsiu vaikščioti nesu varsty tais dėjau jog “garbės teismas” ruo- 
oei palaidais batų raišteliais. ?šia kitą dekretą. Jie nori pakai-

T, , . _ . x ?(tinti ne tik “išeinančius” redak-
i rl e -r r —i i i~< +• t i t-«> i r-t <-i T t r wi o 1 >

torius, bet ir sėdinčius. Jie nori

oei palaidais batų raišteliais.

— Idaho valstijos Įstatymai ■ “
draudžia duoti mylimosioms ’ 
saldumynu paketus,- mažesnius .... ...’ riams neliktu nieko.negu oO svarų. •

— North Carylina valstijoje tai kabinėjasi prie redaktorių :
negalima dainuoti ne į natą bei — Aš- manarpi^ddėl, kad re- 
ne į takią. . dakloriai moka taisyklingai gal

„ , , . , ,, . ’ votį — rašyti, o jie nemaka. Ji<— Portland mieste, Mame 
valstijoje, griežtai uždrausta 
kutenti mergaičių pakakles su 
plunksniniu dulkių valikliu.

tikisi ižmokti besivažinėdami 
komunistų šalys ir daug maž 
prisilyginū prie redaktorių.

į — Logiškas galvojimas, 
Riverside, sveikatos v&- • -

tarnyba uždraudė bučiuotis, jei — Taip, Maikų logiškas 
abu partneriai nenupiauna sa- Bet ar tu numanai, kodėl -žur- 
vo lūjias rožių vandeniu. . nalistai grieščiau kabinėjasi 

.. , . , prie dvieju teisiu:- juridinės ir
Vladoje uždrausta kupra- moralinės.f Kllon; tos dvi teisės 

.luganus . vesti pagrindiniais 
vieškeliais.

i e

įst.dymas aiškiai 
išdės.o reikalą: 
ribose jekia ne

infarktą (inkstų pakrikimą) ir 
|kokios nors formos apakimą.

9 Vienas- arabus Vakarų Jor-‘ 
'dane mirė sulaukęs 1-K> metų 
įarnžraus. Jo vardas Ahmed Ab-' 
•'del Fatah Esswetti. Jis paliko“ 
223 anūkus ir kitus gimine^.. 
Arabas nerūkė, negėrė alkoho-' 
lio,- sako- Agence France Pressc

> Pavėluotas 
siprašatiy pabaiga). 
Meno* Institutas jau kelinti me- 

■tai diskreditnojamas 20-jo am- 
ižiaūs. moderniojo meno parodo
mis. Dabar ten vykstanti 73-ji 
Amerikos meno paroda pakarto 
ja italų futuristų manifestą, ku
rį po I-jo 'Pas. karo viešai pas" 
ke!bė Marinetti, Mussolinis ir k’- 

* (i ambicingi jaunuoliai. Jų ma
nifeste buvo skelbiama: Mirtis 
kultūrai! Sudeginti knygynus^ 
paskandinti muziejus su viso- 

, mis jų senienomis . . ..Mes atė
jome naujos kultūros kurti!

I )ahar Chieagos Meno insti
tuto -vadovai pralenkė ir fulu-* 
ristus. Buvo rodoma pornograj 

‘fija, automobilių laužas ir kič 
toks bevertis bčfidas. (> dtibar-i 
finėj parodoj, kur beveik niėkol 
nėra, paskelbė savo “manifest 
fa”: tralas tapybai ir skuTptųJ 

:rai”. Vadinasi, skelbia galą ga-

— Kentucky 
ir t.’unipai 
■‘šios valstijos 
teris negali pasirodyt: ant vieš
kelių apsivilkusi maudymo .i kos
tiumu. jei ji nėra lydima dviejų 
policininkų arba nėra apsigin
klavusį su. basiliu ’. Toliau įsta
tymas duoda toki pdsiškinimą: 
“Įstatymas netaikomas mote
rims, sverUnčionfe m.ižiau 90 . Nuostabūs modernaus 
svarų ir virs 200 svarų. Jis ne* gyvenimo faktai 
-taikomas taip pat kumelėms”, j —i------ ---------------------- ---------

Kalifornijoje uždrausta ‘ ★ ? ’
spąstais gaudyti pcjej be me- Yury K upei', dailhifnkaš ir 
džiokiės leidinio. rašytojas savo f&ntane: “šven-

Surinko Sigutė Pašilytė kvailiai Maskvoje”, varto
ja tiktyves pavardes. Tarp kita . 
ko, sako-: Sovietai auklėja ko 
munistinio realizmo idiotus. Bet 
yra- ir kitas pogrindinis intelek-j 
tualu pasaulis, kur žmonės ko-l 
voja už teisę gyveuli kaip laisva 

' žnu.nės. Yra kitos “roiuantinės” 
į.vietos, kui- sovietai veža-jaunas 
mergaites- j Kurilų salą žuvims 

. konservuoti laivuose. Gyvenimas 
žvejų laivuose neįmanomai ne
švarus. nemoralus ir nežmoniš
kas. Knygos auforiūs pats ten 
Julvo nuvykęs. ,

• Triukšmas šiikelia krau-w * A i E4-1XOI 1 I C1J . IMI

jospūdj. Darant ėks^ėrimentus'lui . 
'su bezdžiobėm;v rJų kraujo' 1957 m. mūsiškių intcligcnhj 
’spaudimas žymia? |>adi<tėja. Pa- būtys taip pat paskelliė “i 
kartojant per tris, savaites, ki a u- festą prieš menininkus ir ra- elektrinių šaldytuvų- kiaušinius kiekvienam tikrinimui. Tt*W tijy ■ 
jospūdis pakilo 43 procentus.| sytojus, kuriuos jie pavadino ir lašinius, kepė juon ant elek- rinimas pad <lino moken' u-vjig- 
Dr. Ernes Pefersdh Miahri Me-• diletantais ir grafomanais. Jau' trinės krosnies, j—■ 
dicinds mokyklos vedėjas sako: į tada buvo užkurtas gaisras skal-: elektriniu tosteriu apkepta duo-,52 iki 70 punktų. 
“Jeigu mano kraujo spoudihms. dįyti visuomenę, o dabar mato- na, džiovino plaukus elektriniu1 ‘ 
pašoktų iki 30 prt$cebW, ds $51-j me i? pasėkas. Dailininkai ir ra- džio*imtuvu ir išvažiavo elek-1 

Račiau, tWėi, k.ni fcidą gducaau sytojii kuria, kaip Hmano. O

(Tęsinys)

VĖDARAI reiškia sunkų darbą,, juos kepti ar 
užuosti jų kvapą — sulauksi i^elų svečių.

VĖDUOKLĖ reiškia slaptą džiatigsmą dėl kieno 
nors nelaimės, vėlinti save reiškia: vyrams — palengvi 
nimą, moterims — džiaugsmą.

VEIRODYJE matyti savo veidą: vyrui reiškia sū
nų, moteriai — dukterį.

VEIDAS gražus ir sveikas reiškia gerą sveikatą 
ir ilgą amžių, išblyškęs — ligą ir liūdesį, veidas biaurus 
— įvairūs negerumai, veidą gražų vandenyje matyti — 
garbė, biaurų — rūpesčiai. Veidą prausti — sveikatą jį 
dažyti ar pudruoti: vyrams — blogas ženklas, mote
rims — gerai. Veidą nepažįstamo asmens matyti reiš
kia naujas pažintis, jei tokių yra daug — pateksi į di
delį balių.

VEIRODIS yra grožio ir džiaugsmo simbolis, 
ligoniams jis reiškia klaidingas viltis.

VĖJĄ arba graži žolė reiškia laimę, vaikščioti- 
ją — pasisekimas meilės reikaluose.

VĖJAS reiškia nepasisekimą sumanymuose, 
= jei jis šiltas ir malonus — bus viskas gerai šeimoje,? bū
ti vėjo nublokštu — nelaimė.

VEIDMAINĮ matyti ar turėtf su juo kokius nors 
reikalus reiškia pažintį su lojaliu asmeniu. Pačiam bū
ti veidmainiu rodo sąžiningą ir atvirą širdį.

VELĖTI arba skalbėti drabužius reiškia nesantai- 
j ką bendruomenėje ir visuomenėje.

VĖLIAVĄ nešti — garbė ir Iaimėr ją matyti ant

bet

po

bet

VELNIAS reiškia gausi neteisingą ir negerą pata-

I

juo — busi turtingas, »
VELYKOS yra džiaugsmo šventė/ bet sapnuoti? jas

— liūdesys, joms rengtis — gausi dovanų.
VERKTI sapne, reiškia džiaugsmą gyvenimu, ta

čiau verkti iš džiaugsmo yra baimė, matyti verkiančius
— laimė ir lingsmybės. Apskritai verksmas reiškia Sa-

. rnybę bei nusiraminimą. • V- - -•> < - A/'1 1 ’
VERPALAI lininiai ar pakuliniai reiškiąi sunkų 

gyvenimą ir toki, pat darbą, vilnoniai — gerą gyveni
mą. Jei ką nors pametei ir sapnuoji verpalus, tai tą 

.daiktą atrasi. Verpti iš- oro siūlus reiškia bendruome- 
nininkų politikavimą.

VERsį matyti — turėsi džiaugsmo, jį. matyti buizą 
^geriant — saugokis, kad- pats nepasigertum.

VESTUVES sapnuoti nieko gerą nereiškia, tik 
barnius ir nesantaiką. Vesti žmoną ar tekėti už vyro-"— 
pavojinga liga,-

VEŽIME važiuoti — garbė, ji pačiam traukti — 
sunkus darbas’ bendruomenėje,- parvirtęs' vežimai—nuo
stoliai, lipti iš vežimo —— liga, sėdėti vežimo antroje 
sėdynėje — apkalbos. Vežimėtts lengvas arba brička 
reiškia turtą, važiuoti darbiniu vežimu vargas ir ne
garbė. J

t3us daugiau)

’t “ :Č: ;

.. .

galas” (al-
Chicagos

Vidury akurių v f idjcse
tikrino ntro 3 .ki if.?.

jiems diktuoti ką jie turi kur- triniu traukiniu hro^ekuoti prieš 
Ii, — kvepia diktatūra. Maskva atomines jėgainės, ganiutančife 
iš tos komedijos ne tik juokia- elektrą.
si, bet gal ir su armonika (ja- 
groia ...
' ’ iHcrwro nub 3 .ki •'iLt

• Pereitą savaitgalį tūkstan- kraujo- • spaudimą- pagal Gede ra
čiai Amerikos piliečių buvo pa- linę programą, kuri vaidzkū ar
ia din t i elektriniu laikrodžiu, už- ha mokesčių mokėiojgfns kairia- 

niani- degė elektros lempas, išėmė iš vn ¥‘J1.Hdd’arba ftuo jkį

- . eM l A'i©-
valgė juos su kėlojams kraujo spaud'mą/nuo 
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LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ IT’S AMAZING!

Lietuvos reformacijai, kaip ir fordo krt. P. šernas ir krt. Ona 
visai lietuvių tautai, tremtis ir Dubraitė. Likusieji kuratoriai, 
išeivija, nuo pat senų laikų, su- kunigai ir dalyviai buvo iš Clii- 

cagos ir jos apylinkių.
Sinodas pradėtas birželio 23 Į

darė esminę dalį jos kovoje už 
savo išlikimą ir laisvę. Ta isto
rine patirtimi vedini, neskaitlin
gi Lietuvos reformatai išblokšti 
iš savo tėvynės ir išblaškyti po 
platųjį pasaulį, mintimis, atsi
ųstais sveikinimais ir asmeni
niai metai iš metų susirenka 
Chicagoje į savo Sinodus.

Iš Lietuvos ateina neramios 
žinios. Jau imama garsiau kal
bėli apie LTSR panaikinimą ir 
jos teritorijos įjungimą į nau
jai sudaromą administracini 
vienietą. Stiprinimą ateistinė 
veikla ir plačiu mastu užsimota 
įgyvendinti rusifikacijos planus'. 
Tamsėjantis dangus virš Lietu
vos, kaip ir virš viso pasaulio, 
nesužlugdo morali n.i u jėgų 
Priešingai, kaip tai įrodo gaiva
lingai pasireiškęs religinis atgi
mimas lietuvių tautoje, sustipri-- 
na tikėjimą į pergalę gėrio prieš 
blogi.

Tokioje nuotaikoje ir dvasio
je susirinko Lietuvos Ev. Re
formatų Bažnyčios XXXII Si
nodas, š.m. birželio 23-24 dieno
mis kuriame be eilinių darbų ir 
uždavinių, tapo ordmuotas nau
jas dvasiškis ir išrinkta nauja 
Kolegija, kad pakartotinai įrodė, 
kad reformatai napalūžo savo 
paskirties kelyje.

Į šį Sinodą atvyko retas sve
čias iš tolimos Švedijos inž. Ko
stas Tamulėnas su sūnumi Jo
nu. K. Tamulėnas - dirba Gote- 
borge Volvo Co. Motorų kon
strukcijos departamente, kaip 
techniškų projektų skyriaus ve
dėjas. Yra padaręs keletą reikš
mingų išradimų motorų srityje 
ir vieną jų užpantantavo JAV.

Iš Canados atvyko krt. Jurgis 
Trečiokas ir iš netolimo P»ock-

kun. P. Dilys savo atidaromame i 
žodyje nurodė Į mūsų amžiau | 
paradoksą. Kuomet Vakaruose,. 
ypačiai po Vietnamo karo, re- į 
ligingumas visose Bažnyčiose 
smarkiai krenta, tuo tarpu Ry
tuose, nežiūrint komunizmo 
priespaudos ir smarkios ateisti
nės veiklos, religingumas kyla. 
Tai įrodo gausi religinė pogrin
džio spauda ir drąsūs tikinčiųjų 
reikalavimai pritaikinti gyveni
me sovietinėje konstitucijoje 
pripažintas žmogui laisves. Prieš 
tokią tikrovę esame pastatyti ir 
joje privalome veikti.

Po pamaldų buvo išrinkta 
Sinodo vadovybė: direktorių!n 
krt. H. Dilienė, į sekretorijalą 
krt. V. Karosą ir djk. Gerulį; į 
rezoliucijų ir mandatų komisi
ją — krt. Ritą Neimanaitę, krt. į 
J. Indriūną ir krt. J. Trečioką.

Sudarius Sinodo vadovybę se
kė įnirusiųjų ir ištremtų pager
bimas. Pereitu sinodiniu metu 
bėgyje mirė krt. Jonas šernas 
iš Rockfordo, buvęs Štuthofo 
kaceto kalinys, išgelbėjęs Balį 
Sruogą nuo mirties ir išsaugo
jęs jo parašytus kacete raštus. 
Olga Kreždienė, buvusi Lietu- 
ves ^tarnautoja. Skyrium pami
nėta vienerių metų dr. Mykolo 
Devenio mirties sukaktis.

Atlikus mirusiųjų minėjimą 
sekė sveikinimai žodžiu ir raš
tu. Žodžiu sveikino senj. kun. A. 
Trakis, pažymėjęs didelę Lietu
vos reformacijos reikšmę lietu
vių tautos istorijoje, kurios pas
kirtį tenka tęsti mūsų kartoms. 
Ypatingai pasidžiaugė kun. E. 
Gerulio įšventinimu į kunigus, t

L.E. 5 p. 34 rašoma: "Daug 
bendru bruožu randame rėži- ' 
muose. kuriuos buvo įvedę Le-' 
ninas ir Stalinas T. Rusijoje.

, Musolinis Italijoje, Prima d< 
Rivera ir Franco Ispanijoje, Pil
sudskis Lenkijoje ir Hitleris 
Vokietijoje.” Juk t’k palyginant 
galima nustatyti tuos “bendrus 
bruožus”, panašumus ir skirtu
mus. Visų tų kraštų diktatorius, 
įskaitant ir mūsų, jungti lygy
bės ženklu neleistina, bet taip

* niekas ir nedaro.
Nedera šmeižtu ir niekinimu 

laikyti pasakymą “lyg kaime 
bernelis” poltiko adresu. Kaime

, t ku teises ar teroristų “teises”, 
| tai ta pati istorija jj pilnai pa- 
! teisins. O šmeižikai, kurie savo 

garbę kelia virš tautos garbės, 
bus pasmerkti.”

Tokie autoriaus pasisakymai 
1 rodo, kad jis tikrai neturi nuo

vokos nė apie to laiko įvykius 
Lietuvoje, nė supratimo apie 
asmens teises ir laisves. Ir tai 
net dabar, kada asmens laisvės 
taip dažnai paliečiamos net 

: tarptautinėje plotmėje, kaip ir 
vad. Helsink’o susitarimuose.

Autoriui priderėtų žinoti, kad 
sustabdymas veikimo konstitu
cijos garantuotų piliečiams lais
vių ir teisių pažaidė visų pilie-* bernel's yra doras, darbštus, są- 
čių teises, o ne t:k “kai kurių žiningas ir garbingas tėvynės 
pol'tiku fanatikų” teises ar “te-1 sūnus. Nestokoja jam ir sveikos 
roristų”. Partijos — “Nors jos politinės nuovokos. Laisvės ko- 
nebuvo panaikintos, tačiau nu- vu metu tie berneliai Tėvyne, 

į tildytos kieta spaudos ir žodžio ■ laisvę apgynė. Jis jaustųsi už- 
cenzūra” (L.E. 34 p. 505). Tokia gautas, jei jį kas prilygintų kad 
buvo politinė “laisvė”. į

Jei jau iš viso kalbėti apie po-; kui. Kaimo berneliai ir merge- 
Jitikus fanat’kus. tai kažin ar, lės gražiai apdainuojami ir dai- 
buvo tuo metu Lietuvoje žino
mesnis politikas fanatikas už 
patį A. Voldemarą. Ir žinomes
ni organizuoti politinio teroro 
šalininkai kaip A. Voldemaro, 
saugotojai (Tautinė Apsauga — 
partinė ginkluota pajėga). Kada 
prez. A. Smetona atleido A. Vol
demarą iš min. pirm, posto (ne
leido kraštutinei diktatūrai įsi
galėti — plisti) ir suvaržė ir jo 
rėmėjų-saugotojų tieses ir lais
ves, ypač po 1934 m. pučo, tai 
gal tik tada jie pagalvojo apie 
asmens laisvių prasmę. Laisves 
jie pripažino sau, bet ne ki
tiems. Ir vargas tautai, kai to
kie “politikai” pagrobia valdžią. 
Diktatoriai ir jų rėmėjai kelia 
savo garbę virš tautos garbės.

Gal nebuvo ir reikalo auto
riui taip primygtinai įrodinėti, 
kad neleistina A. Voldemarą ly
ginti su kitų kraštų diktatoriais.
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nes visi lietuviai evangelikai su
laukė naujo darbininko.

Raštu sveikino: gen. konsule 
J. Daužvardienė, Pasaulio Re
formuotų Bažnyčių Sąjungos 
prez. dr. James L McCord, 
WARC gen. sekr. dr. J. E. 'Fer
ret iš Ženevos, dr. J. J. E. An
drews, Presbiteri jonų Bažnyčios 
Stated Clerk, senj. kun. A. Ke- 
leris, Lietuvių Liuteronų Bažny
čios Vyr. Tarybos vardu, kun. 
Fr. Barnelis iš Vak. Vokietijos, 
kun. Fr. škėrys iš Vak.' Vokz 
pro'f. dr. A. Jurėnas, kun. K. 
Burbulys, lietuvių metodistų ir

> SJ ©F ft LrTTER 
VIRS Bd2H VIHh 
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INCRED'BVY 
amazng. 
\nox war?

į ir garsiam, bet nedoram politi-

(Tęsinys)
Taip autorius samprotauja dėl 

kelių pasisakymų, liečiančių ne
priklausomos Lietuvos diktatū- 
rinį-vadistinį laikotarpį, čia au
torius lyg ir pasisako prieš nie- 
kienpznepadarytus teigimus. Ne- 

^adžū tuose “Naujienų” straips- vis dėlto diktatūra buvusi. Ta
niuose jokių pastangų ar norų 
kam nors “sustabdyti istorijos 
platinimą ar studijavimą”. Au-

ryti istorinius pareiškimus. Jei 
autorius tikrai pastudijuotų tą 
praeitį, tai jam nereikėtų apie 
ją spėlioti ir klausti: “... nors 
kai kurie teisininkai, policinin
kai ir kiti valdininkai teigia, kad

čiau kokia ir kas ją vykdė, o 
pirmiausia kokios priežastys 
tam buvo?”

baptistų vaidu, krt A. Devenie-j torjuį būtų labai pravartu pa- Autorius tik tiek yra “pastų-
nė ir dr. Alg. Devenis iš Santa 
Monicos, ket. inž. Gytis -šernas 
iš Toronto, prof. dr. Valentinas 
Šernas ir daugelis kitų. Gauti 
paskiri sveikinimai iš kitų kon
tinentų iš jų nuo toliausiai gy
venančio krt. inž. P. Ramutėno, 
gyvenančio N. Zelandijoje.

Po sveikinimų sekė gen. supt, 
kun. St. Neįmano paskaita:

studijuoti ir suprasti tos jo mi- dijavęs” tos istorijos, nors jam 
nimos praeities įvykius. Neran- n-iekas studijuoti nedraudė, kad 
du tuose straipsniuose ir jokių iš tų “kai kurie” teigimų tenka 
pastangų užginti kam nors da-1 sutikti, kad “vis dėlto diktatūra 
------- - buvusi”. Taigi, buvusi (ir tai
Supt. Povilo Jašinso 50 metu nėra šmeižtas). Tik klausia

* 1-r^-TTn t V' iron 1 O T TV T L”-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

kunigavimo ir 90 metų amžiaus j 
sukakčių minėjimas” Prelegem. 
tas, asmeniniai artimai pažinęs 1 
jubiliatą, vaizdžiai nupasakojo ū 
kun. P. Jasinskio nueitą gyveni* A4- 
m o kelią ir jo pasišventimą ku- • 
nigo pareigoms pačiose sunkiau- 
sios’e sąlygose, 
susidūrė su dideliais sunkumais 
atstatant karo metu sugriautą 
bažnytinį gyvenimą. Savo laiš* ■■ 
kuose nusiskundžia,; kad turįs 
daug darbo, o darbininkų ma
ža. Yra kandidatų į kunigus, bet

kokios priežastys ir kas ją vyk- 
tdė, tarytum, ir tai būtų paslap- 
i tis, kurią dar reikia išaiškinti.

■ Toliau jau su neabejotinu tik
rumu drebia: “Tai tikras šmeiž
tas, kur autorius kalba, kad A. 
Voldemaras suvaržė pagrindines

nose. Retai politikai, kad ir 
garsūs.

Toliau autorius dar papildo: 
“šiuo klausimu išeivijos politi
kai, istorikai ir filosofai turėtų 
rimtai pagalvoti. Jei buvusioje 
laisvoje Lietuvoje reiškėsi dik
tatūriniai momentai, tai labai 
gerai, kad kas pasisakė ir nėra 
ko bijoti kalbėti, kad ateities 
Lietuvoje tokie nepasikartotų.”

Sunku spėti ar tie “išeivijos 
politikai, istorikai ir filosofai” 
tikrai rimtai pagalvos, kaip siū
lo autorius, ir kokia mums nau
da iš to pagalvojimo būtų. O 
išleista objektyvi ir galimai iš
sami to laikotarpio studija būtų 
sveikintina.

(Bus daugiau)

— Keturi apdairūs vagys Įsi
brovė Į Great Lake taupymo 
bendrovę ir išsivežė $125,000.

$10.00

$10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
$15.00Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

NAWISMQt, CHICAGO S. Tuesday, July 3, 1979

■ Likes Lietuvoje 'žmogaus teises. Kokias? Butu
I.labai gerai, kad Pleskys butų S 
t detaliai paaiškinęs, kokias pilie- i 
čių teises A. Voldemaras suvar- J 
žė? Jis tyli, matyt, nežino. Jei į 
•istorijoje iškiltų tokie klausi- «

I'mai, kad A. Voldemaras laikinai | 
.suvaržė kai kurių politikų-fana-

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

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

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

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

jie nepatenkina valdžios stato- su 
mų reikalavimų.

Po paskaitos sekė Kolegijos ir 
kitų organų pranešimai. Kole
gijos prez. M. Tamulėnas pasi-i 
džiaugė, kad visi numatyti perei-! 
to Sinodo darbai buvo Įvykdyti,' 
kas Įrodo mūsų gyvybingumą.) 
Ypačiai mus džiugina, kad šia-! 
me Sinode galime ordinuoti 
darbštų ir pasišventusį savo pa-) 
šaukimui dijakoną Eugenijų 
Gerulį, kas suteikia mums vo
ties ilgiau išsilaikyti išeivijos są-; 
lygose. Mūsų Bažnyčia išeivijo
je tapo pripažinta pilnateisiu 
Pasaulinės Reformuotų Bažny
čių Sąjungos nariu, kuri visa* 
me pasaulyje turi virš 40 mili- 
jonų narių.

(Bus daugiau)

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

Visi lietuviai malohiai kviečiami atsilankyti į pikniku.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

Buy s oar no ar
nor* poMP«dUi than you

Dart Im a Bom LaaaH

ENERGY 
WISE /

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Kun. M. Valadkos Už LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl..........

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

Minkšti viršeliai

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

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

___$10.00
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Ikelis visuomeninio gyvenimo santykius, turėjo eiti ji 
| Naujienas, nes Drauge įsigalėjusieji peronistai jam ne- 
, galėjo duoti vietos. Ne tik jo rašinių nespausdino, bet 
vyriausą spyglių tekintoją prieš kun.
leido.
Šiandien frontininkų vengia visos 

demokratams, bet ir kitų politinių
Šiandien fronatininkų vengia visos politinės lietuvijų 
grupės, nes jų taktika jiems įgriso iki gyvo kaulo.

Pirmiausia jie pasišoko suroganizuoti Amerikos 
Lietuvių Bendruomenę. Prašė visų pagalbos, kad jiems 
padėtų, o kai atsirado norinčių padėtį, tai stūmė juos 
laukan iš organizacijos, turėjusios apimti visus lietu
vius, pradėjo mėtyti tuos, kurie nenorėjo pripažinti 
frontininkų vadovybės, pradėjo šalinti iš organizaci
jos. 0 kai atsirado nenorinčių išeiti, tai juos apskundė 
Amerikos teismui. Jie pasisamdė patį geriausią advo
katą, bet ir tas bylos prie galo nepajėgė priversti. Kuo 
tas viskas pasibaigs, tuo tarpu šiandien sunku pasa
kyti. bet reikės dar daug laiko, pinigų ir .kantrybės.

Prižadėję dirbti švietimo srityje, jie metėsi į poli
tiką. Bandė eiti tais pačiais keliais, kuriais ėjo ir eina 
ALTa, bet jiems nesiseka. Siunčia- dvigubus pareigūnus 
tiems patiems tiksams. Bet ALTos pozicija stipresnė ir 
gilesnė. Kai atsiranda būtinas reikalas, tai ALTa pasie
kia ir prezidentą, tuo tarpu frontininkai turi tenkintis 
tik prezidentiene. Aukščiausias Gečio pasiektas parei
gūnas buvo Andrew Young, bet kiek jis pažįsta Lietu
vos reikalus ir kokia jo teikta pagalba pavergtai lietu
vių tautai. Bandymas sudaryti dvigubą delegciją Wa
shingtone ir Belgrade buvo visiškas frontininkų pra
laimėjimas.

Jeigu arčiau panagrinėsime jų taktiką Amerikos 
Lietuvių Taryboje ar Vyriausiame Lietuvos Išlaisvini
mo Komitete, tai visiems aišku, kad jie ir čia priėjo 
liepto galą. Jie planavo viską pagrobti, bet lietuvių dau
guma, pažinusi jų tikslus, užkirto jiems kelią, neleidžia 
ardomojo darbo dirbti.

Vietoje AAmerikos Lietuvių sudarytos Tarybos 
tarnybos, jie dabar planuoja sudaryti “politinę komi
siją”, siekiančią ALTo tikslų. Kitaip sakant, jie prilipo] 
liepto galą, padarė didelę klaidą, kaip Chicagon 
žiavęs Raulinaitis viešai pareiškė, bet neturi 
baigti klaidas daryti. Jie nori sudaryti ‘‘politinę

/Lie+vv-ss nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla -■Naujas pasiūlymas
Nicaraguos prezidentas Anastasio Samoza, pavel

dėjęs krašto prezidentūrą iš savo tėvo, nepajėgė krašto] 
garbingomis priemonėmis valdyti, valdė kraštą žiau
riomis priemonėmis.. Prieš 40 metų tokios priemonės 
Buvo priimtinos jo tėvams, bet šiandien Somoza seno
kų prievartos priemonių negali vartoti. Gyvenimas žen
gia pirmyn. Žmogaus pagrindinės teisės tampa valdy
mo pagrindu, o skriaudžiami gyventojai jų vis atkak
liai reikalauja. Kova pablogėjo, kai trys policijos tar
nautojai nušovė opozicijos dienraščio redaktorių Jis 
nušautas, bet jo gintos teisės privedė kraštą prie kru- 
vinų kovų, kurioms galo nesimato, Somoza kreipėsi į 
Amerikos valstybių organizaciją pagalbos. Reikalas 

buvo svarstytas ir vėl vienbalsiai nutarta pasiūlyti 
jam išvažiuoti užisenin, o konfliktas tada pats savaime, 
pasibaigtų. Prezidentas Somoza patarimo nepaklausė. 
Amerikos valstybių atstovai įgaliojo prezidentą Carte- 
rį pasiųsti laišką prezidentui Samozai, patariant jam, 
visos Nigaraguos gyventojų ir jo paties gerovei prezi-) siją”, kuri landžios po Washingtoną, įrodinės,

ri tebebuvo bolševikų rankose. 
Bet laukti nebebuvo galima. 
Reikėjo pastatyti vokiečius prieš 
įvykusį faktą, kad jie ateitų ne 

tį sovietinę, o į laisvą Lietuvą, 
kurios įstaigos yra jau Lietuvos 
vyriausybės rankose.

v. i Apie min. pirmininką nebuvo 
sudėtis buvo galutinai paruošta..ne berengiant rankrasaus nau-]^^ tikslesnės informacijos. 
'R'oiVnvi^ 13 mimoKrhi i rninicJ iam laiVi-aaAiiii Tom Xio l.n-irr.

(Tęsinys)
Per gegužės mėn. ministerių ją užtiko J. Ambrazevičių ir ma-'

atva- 
drąsos 
komi- 

kad ir 
dentui Samozai atsistatydinti ir išvažiuoti į užsienį.Ame-1 jiems rūpi politiniai klausimai ir kad būtų priimtas jų 
rikos valstybių galvos priėjo įsitikinimo, kad Somoza I “memorandumas”’. _ . •
mestų daręs tai, ką iki šio meto darė, atsistatydintų ir 
išvažiuotų į užsienį. Valstybės vyrai, kaimynai ir to- jo pradėti tas pačias klaidas, 
liau gyvenantieji priėjo išvados, kad toliau panašūs 
dalykai tęstis negali ir reikia ieškoti protingos iš- kiekvienam frontininkui, 
eities

Lietuvai tremtyje, tai, ne nikaragiečiai diktatorių 
šeimos sauvalėje, bet padėtis turi labai bendrą bruožą. 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje atnešė Amerikon 
tremtinių, su kuriais joks bendras darbas darosi ne
įmanomas. Pradžioje frontininkų kratėsi lietuviai krik- 
čionys demokratai, bet frontininkai juos įveikė. Juos 
išstūmė iš katalikiškų organizacijų, išmetė iš vadovybių 
ir dar geriau apšmeižė. Jiems buvo kiek sunkiau su kun. tuvius. 
Mykolu Krupavičių, bet šmeižtų, pajuokos ir spyglių, 
teko ir jam, tarytum jis būtų buvęs koks socialdemok-) įsigalėjusį rusą, prieš lietuvius, stojusius rusų tarny- 
ratas. Kai apdairesnieji krikščionių vadai skųsdavosi,' bon, bet ne prieš Amerikos lietuvius, kurie gana gerai 

; tai kitų organizacijų žmonės nenorėjo tikėti.Jiems akys okupantą pažįsta ir vieningai vedą kovą.
: prasivėrė, kai kun. Krupavičius, norėdamas paryškinti Jei paklausytumėte šio patarimo, tai jums būtų ge-

Kaikurie iš numatytų į minis-J jam laikraščiui. Jam čia buvo 
terius negyveno Kaune arba dėl duotas simbolinis vardas — -‘J 
birželio deportacijų nebeteko Laisvę”. Buvo jaučiama, kad 
ryšio. Tad kaikurie apie savo] laisvė dar neatėjo. Dar tik pa
dalyvi vimą vyriausybėje tesu- keliui į ją. Tad tik tuo vardu 
žinojo tik iš radijo. {buvo paleistas laikraštis. Tuo

Dar ir po 14 metų negalima vardu jis ėjo visus 1941 metus, 
visapusiškai. istoriškai kalbė- Bet mažėjo laisvės viltys, ir 
ti apie aną vyriausybę. Iš dalies Kaune imta leisti kolaboranti- 
dėl to, kad daug suslėptų origi- nės dvasios dienraštis “Ateitis” 
nalių ir svarbių dokumentų šiuo, vietoj “Į Laisvę". ’Tad nuo’/1943 
metu yrą neprieinami —’o jų m. pradžios “Į Laisvę” buvo 
teko prisirinkti kelis luobus, te- jau Lietuvių Fronto atgaivintas 
ko taip pat kasdien užrašinėti pogrindyje. Paskutinis mane 
apie įvairius kontaktus, santy- pasiekęs “Į Laisvę^’ nr. yra 
kius su vokiečiais, svarbesnius 1944. 6. 20 (Nr. 34). Tremtyje 
epizodus iš kabineto veiklos, jis buvo atnaujintas 1948 m., 
Nuo atviro pavaizdavimo ver- ] pakeičianf rotatorinį biuletenį 
čia susilaikyti ir tas faktas, kadį “Mažąjį židinį” . . .

Tai, aišku yra.visiškas fiasco ir pasiryžimas iš nau-

Kas lieka daryti? Tai labai svarbus 
Jį teks spręsti ir

klausimas, 
kiekvienam

lietuviui.
Mes siūlome frontininkam baigti savo 

darą ir pagaliau atsisakyti veikti prieš 
kos lietuvių sudarytą frontą. Frontininkai padarė la
bai daug didelių klaidų. Nėra , jokios garantijos, kad jų 
nedarys ir ateityje. Kiekvienas frontininkas tegu įsi
traukia į Amerikos lietuvių veiklos darbą, tegu mokosi 
iš Amerikos lietuvių ir tegu užmiršta kovą prieš lie-

visuomeninį
Ameri-

Visiems reikia kovą vesti prieš okupantą, Lietuvoj

kaikurių svarbių asmenų veik
los ne tik negalima dar liesti, 
bet būtų neprotingai minėti ir 
jų pavardes. Toji žiauri realybė 
betgi nekliudo perdudti dalį tų 
atsiminimų, kurie atskleidžia 
vyriausybės veiklą, jos santy
kius su visuomene ir su nauju 
okupantu.

DAR TIK Į LAISVE

Kai pirmadienį birželio 23 per 
radiją buvo paskelbta vyriausy
bė, jos nariai dar negalėjo su
sirinkti. Sovietų kariuomenės 
daliniai, kad ir pakrikę, dar 
švaistėsi po miestą, visur poš- j nisteris nebuvo galėję atvykti iš 
kėjo šūviai, o masė bėga Uk-1 Berlyno, Buvo žinia, kad du ki- 
mergės plentu. ti jau niekad neatvyks. Kiti dar

Pirmas pranešimas per radi- buvo tąje Lietuvos dalyje, ku-

VYRIAUSYBĖ “LOPOSI”
' •' ’ ■ •' j’

Tik birželio 24 rytą, telefonais 
susisiekus ir sutarus vietą, pa
sieniais, -pasisaugodami nuo at
sitiktinai skraidančių kulkų, 
rinkosi LL vyriausybės nariai 
pirmojo posėdžio. Jis įvyko Do
nelaičio gatvėje, bu v. Leono 
XIII fondo namuose, kur anks
čiau buvo “XX amžiaus”, pas
kui “Tarybų Lietuvos” redak
cija. Posėdžiavo vos. keli vyriau
sybės nariai. Pats -ministeris 
pirmininkas; užs. reikalų ' miš- 
nisteris ir krašto apsaugos mi-

Tik viltys, kad jis atvyks. Jo pa
reigų iš čia susirinkusių niekas 
nenorėjo prisiimti. Padėtį tada 
gelbėjo J. Ambrazevičius, švie
timo ministeris, pasižadėdamas 
eiti primininko pareigas, iki jis 
atvyks. Buvo manoma, kad tai 
trijų keturių dienų klausimas. 
Realybė pasirodė skaudesnė. Vo
kiečiai jo neišleido. Kai tai pa
aiškėjo, švietimo ministeris no
rėjo nusikratyti prisiimtomis 
ministerio .pirmininko pareigo- 
i J ’ . •” 4 -- *
mis porą kartų, kitiems jas pūs
damas. Bet niekas nesutiko.
“TĮ pat dieną reikiant minis

terijas perimti, reikėjo koop
tuoti naujų ministerių, kurie 
nebuvo paskelbti per radiją. At
simenu^ tiesiai-- iš kalėjimo iš
trūkęs -atėjo 4 LL4- •vyriausy
bės patalpas pk. J. Narakas. Ei
nąs min. pirm, pareigas tuo pir
mu susitikimu pristojo prie Na-?- 
rako, kad sutiktų perimti vi
daus reįkalų ministeriją. Pulki
ninkas pradėjo aiškintis, kad 
permaža turįs administracinio 
patyrimo; bet jis matęs gatvėje 
jau laisvą pulk. J. Šlepetį, ku
riam administracija savas .rei
kalas. “Susiraskite pulk. Šlepetį 
ir susitarkite, katras perini site 
darbą”, ragino pirmininkaujan
tis. Po poros valandų prisistatė 
abudu pulkininkai, abudu iš
džiovintais veidais, nukirptais 
plaukais. Juodu jau susitarę: 
pulk. Šlepetys bus ministeris,_ _ __ ______________ ________ ________ | A. V ’ ---- ----

riau ir visiems Amerikos lietuviams būtų lengiau vesti * pulkinin^as pavaduoto- 
kovą prieš okupantą. (Bus daugjau)

’ AUDRIUS RYLIŠKIS

; (Tąsa)
J KODĖL ŽYDAI NESIPRIEŠINO?

Varėnos vaistininkas Jonas Dabkus man ra
šė 1941 m. žiemą apie tokį Įvykį: užėjo į vastinę 

• senas, 80 metų, pamaldus miestelio žydas. Kacas 
su dviem sūnumis: Dovidke ir Joseliu (jų vaikų 

. tėvais), kuomet miestelio žydams buvo Įsakyta 
rinktisį sinagogą. Jie prašėsi duoti jiems nuo 
nacių vokiečių prieglobstį mano namuose. Ka
dangi gyvenu vienas namuose ir esu jau 62 me
tų senis, tai altruizmo jausmo vedinas, sutikau 
užleisti jiems šviesų rūsį ir antrąjį namų aukš
tą, rizikuodamas savo gyvube. Pasakiau, kad 
gaminti pusryčiams, pietums ir vakarienei atei
na kaimo moteris bet šiaip namuose gyvenu 
tik vienas. Tie visi trys žydai apsigyveno antra
jame aukšte, o visi kiti buvo suvaryti į sinago
gą. Kitą dieną senis Kacas atėjo su sūnumis ir 
garsiai pasakė:

— Dievas baudžia žydų tautą už josios nusi
kaltimus, todėl ir jų vieta esanti savųjų tarpe.

Visi trys vakare išėjo pas savuosius Į si
nagogą.

Atvažiavęs iš Birštono į Alytų tarnybos rei- 
kaalis, pripuolamai susitikau su vienu tokiu 
“Kerštininku” Vincu L. 1941 m. liepos mėn. pabai
goje, prie Alytau; parko. Kadangi pažinojau jo

tėvus ir brolius Juozą, Antaną, Daminą, tai su 
juo kalbėjau kaip žmogus su žmogumi, remda
masis morale ir kitokiais humaniškais argu
mentais. Sėdėjome Alytaus parke ant suolelio, 
nuošaliame take, bet jis ašarodamas sakėsi at
keršysiąs žydams už brolį Juozą, įvežtą į Sibi
rą, už savo atsėdėtus 8 mėnesius Kauno kalėji
me ir už akių paskirtus į Kalymą 10 metų. Ka
dangi aš jo nepaveikiau jokiais argumentais ir 
jis likosi kietas ir užsispyręs “kerštininkas”, 
tai kitą pokalbio dalį išnaudojau gandams pa
tikrinti.

— Ar nėra čia Alytuje organizuotų lietuvių, 
žydų šaudytojų?.

— Ne nėra, — jis atsakė, — tik provincijos 
miesteliuose SS karininkai siunčia lietuvius sek- 
sotus, aprengdami juos buvusios Lietuvos ka
riuomenės uniformomis, o kartais žydiškais rū
bais ir tai nevisuomet.

— Kas tuos lietuvius jaunuolius organizavo 
tokiam darbui? — pasiteravau.

— Buvo taip, — sako Vincas L. —5 vokiečių 
gestapas buvusius nišų “seksotus” (slaptus ben
dradarbius) suskirstė į tris rūšis:

1) Nepatikimus ir nebepataisomus rusų 
“seksotus” lietuvius, kurie sąžiningai šnipinėjo 
rusams, tuos sušaudė.

2) Antrąją grupę patys vokiečiai užverbavo 
savo “seksotais”.

3) Trečiosios grupės asmenis pavieniui pasi
šaukė pas save. Buvo pasiūlyta dirbti jų pavestą 
darbą arba gauti kulipką į pakaušį. Visi jie pasi
rašė -sutinką dirbti gestapo pavestą darbą. Taigi 
Alytuje buvo sudarytas būrys jaunuolių buvusių 
rusų ’’seksotų”. Reikale juos aprengia Lietuvos 
armijos uniformomis ir apginkluoja rusiškais 
šautuvais bei automatais, o kartais žydiškais rū
bais. Žinoma, degtinės jiems netrūksta.

— Tie rusų “seksotai” jaunuoliai ar iš Aly
taus miesto, ar yra ir iš provincijos? — pasi
teiravau.

— Į tą grupę įeina Alytaus gimnazijos 3 abi
turientai, 3 aštuntokai, 2 septintokai, o kitų ne
žinau, bet jie miesčionys. Tai “seksotų” lietuviš
kai grupei paskirtas lietuvsis “seksotas” kari
ninkas.

Vokiečiai juos vėliau išsiuntė į Baltgudiją ir 
ten ’’seksotai” nušovę savo karininką, išsilakstė 
pas rusus partizanus. Taip jie dingo iš lietuvių 
akiračio.

IŠ VINCO L. PASAKOJIMO 
(fragmentas)

Alytaus NKVD (liaudies komisariatas vi
daus reikalams) ir rusų "karo įgulos NKVD da
liniai iškasė duobes netoli Seirijų plento prieš vo
kiečių — rusų karą birželio mėn., kur dabar vo
kiečių įsakymu šaudomi Alytaus miesto žydai.

Žmonės, važiuojantieji arkliais, kerta arkliams 
botagu, užsikemša pirštais ausis ir skuba kuo 
greičiausiai pravažiuoti pro tą vietą. Bet pasitai
ko smalsuolių, kurie išlipę iš vežimų, žvalgosi 
pro plento ir miškeio medžius, šaudymai vyksta 
rytais- ir: tęsiasi iki vidurdienio. Iš lauko pusės 
laike šaudymų visuomet stovi du ar trys vokie
čiai iš SS dalinių — sargyboje.

—Vieną kartą, — sako Vincas L. pamačiau 
2 varėniškius išlipusus iš vežimo ir besižval- 
gančius į šaudyklą. Tuomet prie jų priėjo du vo
kiečiai sargybiniai ir atvarė juos prie šaudymo 
‘ duobės. Vienas iš šaudžiusiųjų SS dalinių vo
kietis karys įbruko jiems į rankas po vokišką už
taisytą šautuvą ir rodydamas! duobę, liepė šau
dyti. Juozas Kaziulionis • Kazickas pažvelgęs į 
duobę išbalo, jo rankos pradėjo drebėti ir jis pra
dėjo svyruoti. Vokietis, prišokęs prie jo, paėmė 
iš rankų šautuvą ir jį nuvedė nuo duobės.
" PRIEŠ EGZEKUCIJA PRIENŲ MIESTE

Nuo 1941 m. liepos mėn. vidurio gyvenau 
Birštone ir šio to nusipirkti važiuodavau į Prienų 
miestą už 6 kilometrų dviračiu. Rugsėjo mėn. ren
giausi važiuoti į. Prienus nusipirkti cukraus. Mo
kyklos mokytoja panelė Jadzė B. prašė nuvežti 
jos draugai E. laišką į Prienus. Pastaroji gyve
no netoli Prienų kapinių. Įdavęs laišką, skubėjau 
į namus, nes saulutė buvo žemai.

(Bus daugiau)
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AKUkERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGiNK CHIRURGIJA 

644? So. Pulaski Rd. (Crawford 
Mtedical Butldinp) T«L LU 5-6446 
Piilma ligonius pagal susitanmg.

Jei neatsūMpia, skambinti 374-81XM

APIE PABALTIJO TAUTAS
, (Tęsinys)

LIETUVIŲ TAUTYBĖS SUSIFORMAVIMAS PIETRYČIŲ
PABALTIJYJE TARP PRCSŲ-LIETUVIŲ GYVENTOJŲ

Prūsųdietuvių feodalinės vir- nės veikėją. Baigęs sutdijas Ka- 
t šūnės, patekusios Ordino vieš- rr.lilučiaus L’nive sitete, jis 35 
patijon, greit suvokietėjo. Jiems me'.us

S. Manhcūn Rd„ W»stch«H»r, IL., svarbiau buvo išsaugoti savo pastdrki r ibuvo žinomas tarp 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL
TU: 562-2727 arba 562-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
ARDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos direktorių*

TEI--------BE 3-5&K

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3YĖ7 W»t 103 r d Stroot 
ValAndos pagal susitarimą.

teises Į prūsų-lieluvių baudžiau-: savo lietuvių parapijiečių gal 
ninku išnaudojimą, negu kalbė-'ne tiek kaip pastorius, kiek jų 
ti savo kalba ir laikytis tautinių jynė as nuo vokiečių dvarjjonių. 
papročių, šie renegatai greit pa- Demokratas pagal savo įsitiki- 
miršo savo etninę kilmę ir daž
nai vadino save “senąja germa
nų diduomene” (pav. “Ritter 
gutsbesitzer” Perkun).

Įvairūs draudimai, kurie iki 
XVI amž. neleido lietuvių gyven
tojams apsigyventi Rytų Prūsi
jos miestuose, sutrukdė vakarų 
lietuvių buržuazijos išsivysty
mą ir todėl, kai vėliau kapitaliz
mas prasiskverbė ir į lietuvių 
aplinką, jis labiausiai privedė 
prie lietuvių kaimo turtuolių 
susiformavimo, bet ne pramo
nės buržuazijos. Atskiri, ne
skaitlingi pramonės atstovai iš 
lietuvių tarpo, prisibijodami 

i diskriminacijos, stengėsi kuo 
j greičiau pasidaryti vokiečiais. 
B 
į Tvirčiau išsaugojo savo tau- 
i tinę buitį lietuviai kaimiečiai, 

• nors ir jų skaičiai nuolatos ma- 

ninius, stipriai mylįs savo tau
tą ir gimtąjį kraštą, Donelaitis 
.urėjo literatūrinį talentą. Jo 
plunksnai priklauso keletas lie
tuviškai rašytų pietinių veika
lų. Geriausia yra poema “Me
ta?*. Idėjinė Donelaičio įtaka 
siekė toli už Rytų Prūsijos ri- 
by — jo veikla turėjo didelės 
reikšmės lietuvių literatūrinės 
kalbos išsvystymui, visos lietu
vių tautos tautinio sąmoningu
me? susidarymui (J. Žiugžda, 
1946, psl. 100).

Rytų Prūsijos lietuvių ūkinin- 
kija buvo dvejopai prispausta 

— ekonominiai ir tautiniai. Čia 
ir aiškėja aplinkybės, kodėl XIX 
amž. pradžioje ir viduryje lie
tuvių žemdirbių protestai prieš 
dvarininkų eksploataciją įgau
davo vėliau prieš vokiečius nu
kreiptą akciją. Visi Rytų Prū
sijos dvarininkai buvo vokiečiai, 
taip pat ir vyriausybės atstovai, 
todėl išsilaisvinimas iš vokiečių

e Visose Europos tautose bu-
Laidotuviu Direktoriai

IX

Vieneriu Metų Mirties Sukaktis

Gi-

i F L 0 KID A

pERKRAUSTYMAI

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

Ofūo telef.: 776-2380
Rezidencijos 448-5545

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.

XVIII aniž. pradėjo at
gimti lietuvių tautinė inteligen- 

Pradžioje tai buvo kone

Leid'irtfrJ — Pttrra apdr*od< 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
T»(. WA £-8063

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Ave.
St Pdfetsfrarg; Fla. 33710

Tel. (313) 321-1004

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v&L vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1400 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

SOPHIE BARČUS
RADIJO MtMOS VALANDOS

madienio UH penktadienio 3:00 
—8:3# vri. popiet Šeštadieniai?

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vat antrad. 1—4 popiet,

-*■ ran iiJiiiiM,

UH'HiOPEbAS-PROT^____
* Aparatai -- Protezai. Mdd. ban- 

Speciali pagalba kJ|om*,!
•* irfjfen supports/ ir t t.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON 
i

A “Lietuvos Aidai’
■ —KAZĖ BMAZD21ONYTĖ

t: 5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

(813) 321-4200

OPTQMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

26M 71 SL Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius

“contact lenses’”
VaL agat susi tarimą. Uždaryta treč.

lietuvius-ukininkus suvdkietin-

GAIDAS- DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

s

Tel: OLympic 2-1004

BERNICE KAVALIAUSKAS

Gyv. Cicero, Illinois

-

Sįrjus, marti, anūkas, giminės.

3354 So_ HALSTED STREETLaidotuvių Direktorė Jean Vance. - Tel. 652-5245. TeL YArds 7-1911
F Mr

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TU^iME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

%

J — HAUJIEHOS. CHK.A&O >, IkU 'luesaa-y, July-Ą UhJ

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
. (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6872
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

PHILLIPS - LABANAUSKAS |
3307 So. LiTUANICA AVE. TeL: YArds 7*3401

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayettt 3-3572

- GEORGE F. RUDMINAS
3319 S«. MTUANICA AVĖ. TeL: TArds 7-1138. HM

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L

- DR. VYT TAURAS santykyje su vokiečiais, ku- 
GY DYTOJAS IR BURGAS Ifie be pali°VOS P^Wydavo ko- 

icrwr.pr.Wik., MOTERŲ ilge. Į lonistais Jr^ nutautėjusiais lietu- 
OfiM. 2652 WEST 5Yth SlfeGET viais-

T»l. PR Ė-1Ž23
OFISO V AL..* pirm.. antraiL, trečiaO. ^.ja-
ir peakt. 2-4 ir 6-8 vai rak Sfcitadie- išimtinai dvasiškiai ir vertėjai 
aiais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku]— kitokios lietuvių inteligenti

jos nebuvo, nes lietuvių ūkinin- 
kų vaikai galėjo mokintis tik 

\ pasirinkę pastoriaus profesiją 
[STASfarba vertėjo, kurie buvo reika

lingai valstybei. Su lietuvių In
teligentijos įtaka valdančios

dvarininkų vergijos liet, ūki
ninkų buvo laikomas drauge ir 
bendru išsilaisvinimu iš vokie
čių.

Kai XIX amž. pradžioje pran
cūzų buržuazinės revoliucijos 
idėjos atidarė kelią i Ryti 
Prūsiją iharfu su Napo
leono kariais, jie sukėlė di
delius agrarinius neramumus. 
Prūsų (t.y. rytų germanų) val
stybė buvo priversta paskelbti 
ISI0 -n. baudžiavos panaikini- 

įmą ir pravesti žemės reformą. 
' rkČitri ’ dvarinrnkanjs galų gale 
•pavyko pakreųdi reikalą taip, 
kad kai kuriais atvejais ūkinin
kų padėtis dar pasunkėjo: nuo 
1/3 ikf Vj valdomos žemės plo
to ūkininkai turėjo grąžinti 
dva-.-poniams. Dažnai dvarinin
kai visai pavarydavo ūkininkus 
nuo žemės, neleisdami jiems 
sfatyji naujų trobesių ir t. p. 
(J. Žiugžda, Ifflf, psl. 5t>).

(Bus- daugivu>

hui. 63rd St„ Chicasc. KL 60629
Telef.; P Respect 6-eoM į ti 1 •

Mokslindama šiuos jaunuo
lius, vokiečių vyriausybė sten-

- -gėsi paruošti jtioS' saw tautos 
= j išdavikais ir daugely atvejų 

toks planas išsipildydavo. Bet 
tarp mokslą išėjusių- lietuvių 
pastorių’ atsirasdavo ir žmonių 
atsidavusių savo tautai, padėju
sių jai apsišviesti ir suformuoti 
(savo tautinį susipratimą^

Tarp įzj-mių asmenydjių, k'i- 
_ iriais didžiuojasi lietuvių tauta, 

tenka paminėti Donelaitį, XVIII 
amž. lietuvių poetą ir vis irom e-

' For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

tXPRCSSIMYl>llMMr

Vrtifa AtaaM Daatw

TvULi HEmMck 4-1411 

HSf k. MAPLFWGOD AVI.
CHICAGO, H.L. 6062T

that ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES..

išbuvo Tolminkiemio

Maistui ir vaistams bus i *r vaistams išleidžia po $100 sa- 
panaikinti "Sales Taxes".vaitei- »er metus sutaupytų 260 

i dolerių.
SPRINGFIELD, Ill. — Illinois 

senatas 37 balsais prieš 12 nu
balsavo panaikinti 5 nuošimčių 
pirkimo mokesčius, perkant vo labai paplitusi ir mėgstama 
maistą ar vaistus. Bet jeigu tai Pelenės arba Cmderelos pasa- 
įvyks, tai tik nuo 1983 metų lie- kaitė. 1775 m. vienas prancūzų 
pos 1 dienos. Tų mokesčių pa- laikrodininkas padarė Cindere- 
naikinimas šeimai, kuri maistui los batelio formos laikrodį.

Mažeika S' Evans

ELENA KINDURIENE
Pagal tėvus Spudaitė.

Gyv. Oklawaha, Ha., anksčiau — Chicago, HL
Mirė 1978 m. liepos 3 d. rytą, sulaukusi 84 metų amžiaus._

muši Lietuvoje, B.rzų apskr., Joniškėlio vaisė., Kelmučių vienkiemyje.
Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę. auKtė Emily Bennett, žentas William, anūkas Scott 

wir kiti tu augai bei pažįstami.
Velione buvo, našlė a. a. Kazimiero.
Višus a. a. Elenos Kmdurienės gimines draugus ir pažėkt^mus^ 

prašome prisiminti metinių proga maldose ir kalbose.
Mes Tave, mūsų brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas

naus daugiau nebesugrjši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave ateisime.
Tebūna Tau lengva žemelė.

Nubudę: duKtė, žentas, anūkas 

JONAS JABLONSKIS

yv. Chicago^ LI., Marquette Parke, anksčiau- 
Philaaelohia, Pa.

A- '

Mirė 1979 m. Birželio 30 d., 11:50 vai. vak. sulaukės 72 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Ragaišių km., Griškabūdžio valse., Šakių apskr.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Marija (Stašaitytė) ir kiti giminės, draugai 

bei pažįstami. Velionis buvo sūnėnas kalbininko prof. Jono Jablonskio, 
i Kūnas bus pašarvotas antradieni 3 vai. popiet Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St.

Ketvirtadieni, liepos 5 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa- 
naidų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

i Visi a. a. JONO JABLONSKIO giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
Įširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
Itarnavimą ir atsisveikinimą.
i Nuliūdę lieka:
Į Žmona, giminės.

Laid , tuviu Birektor'us Donaid A. Petkus. - TeL 476-2345

Mirė 1979 m liepos 1 d., sulaukusi 86 metų amžiaus. Gimusi L4e- 
uvoje. Raseinių apskr.

Amerikoje gyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Algirdas, marti Joana, anūkas Tom ir kiti 

giminės, dranga: bei pažįstami Lieturoje ir Amerikoje.
Kūnas paša:' otaS J. Vince koptyčioje, 1424 So. 50 Avc., Cicero, III.
Trečiadienį, liepos 3 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

i Lietuvių Tautines kapines.
Visi ». Bertice Kavaliauskienės gimwws. draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
iatarnavimą ir Jsisveikinimą.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

*AŠ gyvasis, aš buvau numirgs ir štai esu gyvas par amžiy amžius". 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
■ prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 

meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėjų. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jgjo 14:19;. Tokie Šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis. atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad iau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų* nuodėmes.

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

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tei. 737-8600
TeL 737-8601

EUDEIKIS
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos



Į buvęs Speaker of thę Hęuse. 
i M:nejiwą ruošia pabaltiečių ir- .va nvjuyu *■ k/

• ukiainieėių komitetas.
r ’ ‘

— Pavergtų Tautų Sava tė šį
met bus liepos 15-22 dienomis. 
Ta proga organizuojami protes
to susirinkimai miestų aikštėse 
ir protestų eisenos.

— Vincas Savukynas išrink
tas LKVS Ramovė New Yorko 
skyriaus phmininku. Alfonsas

* Samusis — sekr.. dr. Eugenijus 
Noakas — ižd., Jurgis Sližys — 
kultūros re’kalų vadovu. Kon
trolės komisijon išrinkti: Juozas 
Vilpišauskas. Liudas Tamošaitis 
ir Jurgis Zabelskis.

— Bostoniškių Minku radijo 
valandos tradicinis piknikas 
įvyks rugpiūčio 12 d. Romuvos 
parke, prie Brocktono.

— Bostono lietuviai bei pa
vergtų kraštų kilmės amerikie
čiai minės Pavergtų Tautų sa
vaitę trečiadienį, liepos 18 d.,

* 11 vai., State House Doric salė
se. Kalbės John J. McCormack,

Vidas
Vydas

iš To-

— Dariaus - Girėno lituanisti
nę mokyklą Gagę Parke šįmet 
baigė 13 mokinių: Kęstutis Bra- 
kauskas. Audrė Budrytė, Linas 
Damaš’us. Gajlė Eidųkaitė, Ire
na Gabalvtė, Vida Gauriliūtė, 
Tomas Glavinskas, Vilija Gu
dai! ė. Darius Narbutis, 
Nore;ka. Nida Pemkutė, 
Rekašius. Vytas Šulaitis.

— Glorija Nešukaitytė
’•onto, atsisve’kindama su jau-. 
n:ų klase, Kanados pirmenybė
se laimėjo visus tris titulus: 
mergaičų vieneto, mergaičių 
dvejeto ir mišraus dvejeto. Glor 
rija atstovavo Kanadą pasaulio 
pirmenybėse š. Korėjoje.

— Taida Supronaitė, bu v. Vy-r 
čio krepšininkė ir lengvaatletė, 
dalyvavo Toronto 20 kilometrų 
bėgime. Jos laikas buvo 1 vai? 
59 min. 45 sek.

— Lietuvių , Paštininkų Sa" 
jungos tradicinis vasaros pobū
vis įvyks liepos d., 8 vai. popiet Ą. Petrikonis Gėlės

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

* Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-

Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

Vyčių salėje ir sodelyje. Bus 
skanios vaišės, veiks baras, do
vanų paskirstymas ir visus ly
dės gera nuotaika. Visi maloniai 
kviečiami pobūvyje dalyvauti. 
Įėjimo auka.$l. (Pr.)

Tauragės Klubo pusmeti-!
mų Ųermsesj, viešbučių ir auto mo urnų nuomavimo rezervacijas; r'arauoaa- , i jAnnQ - j v v. .
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Įkištus; Pie.S 1 a’’ sestaciieni, ° vai. vak,

šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Prašome atsinešti narių knyge

les. Susirinkimas įvjTks nežiū
rint atsilankiusių skaičiaus. Po 
susirinkimo bus vaišės.
ri Valdyba
/ -i

— Liepos 4 d. Chicagoje Vy- 
|eių name ir sodelyje bus gegu- 

Raujlenų vadovybė Ir Platinimo vajaus kMUlrija Fžinės’ PraS-M?S 12 vai. ir tuojaus
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti Imy^eš^ bei lierayiarw ^u- pat gajįma valgyti skanius ^ ptanūhų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Afrikos Uetųrių nra<?1‘d^ 3 vai n

Visa CMC*,. Lietuvių vi- 
kalų renesanso. Jsuomenė yra-kneęiamą atvykti

Į ir Amerikos laisvės dieną pra- 
t-„ri —MUM/. jleisti su Vyčiais. (Pr.)skaityti Ir platinti Nauilenns, ątrirado mecenatu, kurie ^dėjo prie K . S, •/

tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skrityttJMM. f---------------------- -------------------—

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 
tel. 434-9655. (Pr.)

— Horoscopes or Astrologies
I . * . o'-’ FMOU1CW Card Readings. Saturday
Inis narių susirinkimas įvyks-,., . - . . ■'p*uu vL. - - - jll to a no appointment necesJku atostogų.

•lao-rv riWnn TATTC^nn I ‘

PILIEČIŲ KLUBO VEIKLA
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpos klubas turėjo narių 
pusmetinį susirinkimą birželio 
17 d. Anelės salėje, 4500 S. Tal- 
man Avė. Pirm. Paul Masilionis 
atdarė susirinkimą ir džiaugė
si, kad ta’p gausus nariais, kad 
visi susirinkimai būtų tokie 
gausūs, tai būtu gerai... ■

: Buvo perskaityti putarimų 
; rast, protokolas ir valdybos ra- 
| portai. Priimti v'enbalsiai. Buvo. 
' gauti du laiškai iš Kalifornijos 
iš Mr. Paul Petraitis ir Mrs. F.

i Dauderis. Perskaityti ir taipgi 
■ prfmti.

Pasirodė, kad klubas turi ir 
ligonių. Dar tebeserga D. Bra
zauskas, J. Ramanauskienė ir 
F. Dauderis. Visiems palinkėta 
greitai pasveikti. Julia Petrai- 

j tis irgi negaluoja.
j Klubas nutarė turėti atostogas 
liepos ir rugpiūčio mėnesiais. 
Susirinkimas bus tik rugsėjo 
9 dieną ir palinkėta sveikų, ge
rų atostogi^^O dai- noriu pri- 

• minti klubo nariams, kad už 
; klubo mirusius narius bus Šv. 
j Mišios liepos 8 dieną 11 vai. ry- 

‘{to pas Tėvus Jėzuitus. Prašau 
nepamiršti ir dalyvauti pamal
dose, prisiminti klubo gerus rė
mėjus ir tvėrėjus, kurie jau ne
bėra gyvųjų tarpe.

Visi tėvai tėvukai buvo pa
sveikinti su Tėvu diena. Sekė V
vaišės ir malonūs pokalbiai. Aš 

{nuo savęs visiems linkiu svei- j

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

• Lietuvos Dukterų Draugi
jos patalpose veikia CETA biu
ras, kuris parūpina darbdaviams 
darbininku ir darbininkams į 
įvairių darbų. Kreiptis asmenis-1 
kai arba telefonu. Adresas: 
2735 W. 71 St/tel. 925-3212, nuo 
9:30 rvto.iki .4:30 vai. popiet.

(Pr).

Rožė Didžgalvis, koresp.

ESTATE
Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

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

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

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

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

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

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

M. L. S. 
f

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

iMykolas Karaitis, «av. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio TiešbaJte. 
17350 Gulf Blvd... St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9758, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu 
žaidimu kambariu, TV, telefonu Ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” i 
autorė M Miškinytė paskyrė 850 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rųde- 
uinime Naujienų piknike.

Visas Ir visus kviečiame I didžUJa taika.

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

i INTERMODAL, INC.
. 254*6105 • Contact Tom

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, be! galimu šaitytorę re: num? 
^reiom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

•XAOJIKNOS 
1739 30. HAL5T1D ST. 
CHICAGO, IL 6MM

zsažhdaiMs radrešiiiėjlme lilaldas. Priede

Pavardė Ir vardaa

Adreut

< Užsakau' Paujietiaa kaip dovana tavo _ 
yra naujas skaitytoja*. Priede doL
Pavardė Ir vardas --------------------------- -----

tarta

Adresu

Spon tori aus pavardė, vardas Ir vietovė

♦ P]alinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką apsodą Ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus —------- dol. .

Pavardė Ir vardas

Adresu

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites rualpa. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

pavardė ir vardas

Adresu

Pavardė ir vardas

Adresu

Pavardė tr vardas

L iruas

(
 MARUA NOREIKIENfi

2608 West 69th SL, Chicago, Hl. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

ŽAGARĖS KLUBAS
Lietuvių Žagarės klubas ge- 

į gūžės 27 d. turėjo gausų pusme- 
«tini susirinkimą. Jį atidarė pir

mininkas Paul Masilionis, svei
kindamas visus ir prašydamas

* prie tvarkos. Nutarimų raštinin-
1 kės protokolas perskaitytas, taip j
pat kitų valdybos narių prane- tuviu pora ar vienas, be vaikų 
Šimai perskaityti ir priimti. |

Tą dieną Tautinėse Kapinėse] 
vyko mirusiųjų pagerbimo apei-l 
gos. Kai .kam ..nebuvo galima 
posėdyje dalyvauta. Nutarta tu
rėti atostogas tris mėnesius 
(birželio, liepos ir rugpjūčio 
mėn.). Sekantis susirinkimas

: bus šaukiamas rugsėjo 23 dieną.
Atsiradus kokiam svarbes

niam klausimui ar reikalui išti
kus, kreipkitės į valdybos na
rius. Pirmininko Paul Masilio- 
nio telefonas: 585-5611.

Po susirinkimo turėjom vai
šes, kurių metu mezgėsi įdomūs 
ir malonūs pokalbiai. Visi na
riai atsisveikindami vieni ki
tiems linkėjo linksmų ir sveikų 
atostogų. To ir aš nuoširdžiai 
linkiu visiems.

Rožė Didžgdlvis, koresp.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Išnuomojamas gražiai atremontuo- 
1 tas butas Bridgeporte, 3-me aukšte. 
Į Pageidaujamo vyresnio amžiaus lie- 

1 ir 
Į kambariniu gyvuliuku.

Tel. 523-4109.

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

The Di-Gel

J" ANTI
MEDICIHE

■Ąotacid’Anto Gas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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.

-------- --
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

apdraudų savo nariams.

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

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

-- V - - - r
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 jsirašytt

As * "5^
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Naw York, K Y. 10001 

W7 W. 30th $L 
Tfl. (212) 563-2210

ANTRASIS JĖZAUS
KRISTAUS ATĖJIMAS

“Nes kaip žaibas išeina iš ry 
tų ir šviečia iki vakarų, taip bus 
Žmogaus Sūnaus atėjimas'’.

Pasiklausykite šios ypatingos 
radijo programos šiandien 9:45 
vai. vak. per “Lietuvos Aidus”, 
radijo banga 1490 - AM. šešta-, 
dienį, .7:15 vai. vak., išgirsite 
“Gyvybės Gelbėtojai”.

Parašykite pareikalaudami 
knygelės “Pragaro koridoriais”. 
Prisiusime dovanai.— Jei turite 
kokių klausimų kas liečia 2-ji 
Jėzaus Kristaus atėjimų, para
šykite — atsakysime.

Lithuanian Ministeries 
P.O. Box 321 
Oak Lawn, IL 60454

ENERGY
WISE . i

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šule 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomu 
formomis.

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

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Limit use of diswasher I 
to oncu a day, after die 
evening meal, and cut 
excessive use of water . 
and electricity.

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.

LABAI 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 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.

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

MODERNUS z aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

D ĖM E S I O
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

Siuntiniai | Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-59K

Nutary PvblK 
INCOM! TAX SERVICE

taip p«t darosi vertinu!, glaainii 
škvietimal. pildomi pilietybėj pra 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 »/2 W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tai. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susit*- 
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.i

I
Raštinė veikia jau daugiau kaip

40 metų, patarnaudama klientams.

MOVING |
Apdraustas perkraustymas 

11 įvairių atstump. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996

S ^NAUJiaNM, CHICAGO t, 1U. Tuesday, July >, 197g"




