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NESTLIETUVOS PILIEČIU IR BUVUSIU PILIEČIU ŽINIAI Galima važiuoti, PREZIDENTAS SADATAS BANDYS 
tik ne be reikalo

Ryšium su 1978.XII.1 Mask
voje paskelbtu “TSRS įstatymu 

• dėl TSRS pilietybės” įr jo įsi
galiojimų Sovietų Rusijoje (“Są
jungoje”) ir okupuotoje Lietu
voje daugelis susirūpinusių tau
tiečių, kreipėsi žodžiu, raštu ir 
telefonais į Lietuvos konsulatus 
teiraudamies kaip tas palies tuos 
Lietuvos piliečius, kurie pasi
traukė į užsienį kaip tik veng
dami sovietinės okupacijos ir. 
priverstinos sovietinės piliety
bės ir dabar jau yrą tapę kitų 
šalių piliečiais. Ypatingai jie 
susirūpinę dėl to, kad pagal tą 
okupuotai Lietuvai primestą pi
lietybės isj^tyn^he-^fe^Lietu- 
voję -gimusieji, kitų „šalių pilie
čiai, bet taipgi ir- užsienyje gi
musieji jų vaikai laikomi Sovie
tų Sąjungos piliečiais.' .

Tuo reikalų žinotina štai kas:
1) Okupuotoje Lietuvoje gi

musieji ir i laisvąjį pasaulį pa
tekusieji yra Lietu vos.piliečiai, ir 
turi teisę gauti LietUYOs pasus, 
isskirianWues-.atvejuSy^kai.jie. 
yra tapę kitų šalių .piliečiais. 
Pastaraisiais metais šia teise yra 
pasinaudoję tarpe kitų ir visa 
eilė iš okupuotos Lietuvos pasi
traukusių asmenų, kaip pavyzj 
džiui, Bųtkai, Bražinskai,. Jura-; 
šai,..Simo. Kudir^ęs geimos, na
riai, Tomas Venclova ir kiti. Į iš
dubtus pasus Įrašoma, 'kad jie 
netinka kelianti į Są-1
jungą. . " ■

■ - ’ , - ’ -.—S . * ■

Kaip pagal kiekvienos civili
zuotos šalies, taip ir pagal Lie
tuvos Įstatymus buvimas Lietu
vos piliečių yrą teisė ir privile
gija, bet ne prievolė. Tad ir Lie
tuvos pasoišsiėmimas priklauso 
laisvam apsisprendimui.

2) Sovietų Rusijos (“Sąjun
gos”) paskelbtas pilietybės įsta
tymas nėra naujenybė, bet so
vietinės pilietybės priverstinas 
primetimas jos nenorintiems yra 
viduramžių mentaliteto pasi
reiškimas. Daugelio valstybių 
piliečių užsienyje gimę vaikai 
laikomi tėvų šalies piliečiais 
(jus sanguinis), nebent jie pa
tys pasirinktų gimtosios šalies 
(jus soli) pilietybę pagal tos ša
lies įstatymus. Net ir JAV-bės, 
kurios pilietybės vyraujančiu 
faktorium yra gimimo vieta 
(jus soli), taipgi pripažįsta ir 
paveldėtiną pilietybę (jus san
guinis), ką aiškiai parodo ir Si
mo Kudirkos atvejis. Nors jis 
ir gimęs Lietuvoje, bet kadangi 
jo motina buvo JAV-bių pilie
tė, tai ir jis turėjo teisę į 
JAV-bių pilietybę, kuria ir pasi
naudojo. čia buvo tik jo privi
legija, kuria jis galėjo pasinau
doti ar nepasinaudoti. JAV-bės

KALENDORtLIS

Liepos 5: Antanas Žak., Lakš
tutė, Butginas, Dobilas.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:29.
Oras šiltas, gali lyti ir atvėsti.

jo nesisavino, savo pilietybės 
jam neprimetė.

Kitaip pilietybės reikalus su
pranta ir aiškina Lietuvą oku
pavusioji Sovietų Sąjunga. Vi
duramžių valdovas užkariavęs 
naują kraštą skaitydavo, kad to 
krašto gyventojai su vaikais ir 
anūkais . priklauso jam, t.y. jo 
valdomai valstybei.

Lygiai taip pat pagal vidur
amžių mentalitetą šių dienų Lie
tuvos okupantas skaito, kad visi 
užkariautos Lietuvos gyventojai 
su vaikais ir anūkais, nežiūrint 
kur jie bebūtų gimę, priklauso 
jam, t.y. Sovietų Rusijai (“Są
jungai”). Sovietų Sąjungos ta
riamasis pilietis, tikrovėje tik 
pavaldinys, pasirinkimo teisės 
neturi. Čia ir yra visa reikalo 
esmė.

Pagal tarptautinius įsipareigo
jimus ir sutartis su Lietuva 
Sovietų Sąjunga neturi teisės 
Lietuvos piliečių laikyti Sovie
tų Sąjungos piliečiais. Bet kaip 
iri kiekviėna^lĮhp^ąifetinė tota
litarinio tip<T valstybė, Sovietų 
Sąjunga tarptautinių sutarčių 
nesilaiko.

Vėliausias sutarčių nesilaiky- 
Į mo pavyzdys yra Helsinkio Ak

tas. Jei Sovietų Sąjungos valdo
vai bent kiek dėmesio kreiptų 
į. savo tuo aktu duotus Įsiparei
gojimus, tai tokie Helsinkio su
sitarimo vykdymo stebėjimo 
grupių vadovai kaip Viktoras 
Petkus, Valys Gajauskas ir dau-
gybė kitų šiandien nebūtų pū
domi darbo stovyklose.

(Nukelta į antrą puslapį)

TVARKINGAS 
SLA SEIMAS

CLEVELAND, Ohio. — Pra
eitą šeštadienį pradėtas ir ant
radienį baigtas 60-asis ŠLA sei
mas buvo gerai suorganizuotas 
ir gražiai pravestas. Daugiausia 
organizacinio darbo teko Įdėti 
pačiam pirmininkui Povilui P. 
Dargini. Jis iš anksto padėjo su
daryti reikalingas komisijas, 
kurios visą sudėtingą seimo dar
bą vedė.

SLA seimą padėjo suorgani
zuoti vietos lietuvių, SLA na
rių, sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkavo A. Stempužis.

Į seimą suvažiavo apie 90 de
legatų, buvo didokas būrys sve
čiu. Praeito šeštadienio vakarą 
Clevelando oktetas gražiai pa
dainavo. Sekmadienį Lietuvių 
namuose buvo graži dainų pro
grama. Dainavo solistė Braziu- 
lienė ir dainininkas Kazėnas. 
Sesijos baigėsi pirmadienio va
karą. o antradienį posėdžiavo

j vadovybė.

— Politikai tvirtina, kad fi* 
nansų sekretorius Blumenthal 
paruošė planus dabartinei Arti
mųjų Rytų politikai.

— Kurdai įteikė protestą Ira
no premjerui už susitarimo 
nesilaikymą.

— Japonai moka 218 jenų 
už dolerį. • ■ / ,

Liepos 4-oji yra Jungtinių Amerikos Valstybių 
nepriklausomybės šventė.NIKARAGVOJE VĖL PRASIDĖJOKRUVINOS KOVOS

SUKILĖLIAI UŽĖMĖ NAUJĄ MIESTELĮ.
GARNIZONAS UŽSIBARIKADAVO BAŽNYČIOJ

MANAGUA, Nikaragva. —
Pirmadienį vėl prasidėjo kruvi
nos kovos visoje pietinėje res
publikos dalyje. Buvo susidaręs 
įspūdis, kad nacionalinei gvar
dijai pavyks paimti bent vieną 
sostinės priemiestį, bet jai nepa
vyko. Didokas žmonių skaičius 
žuvo abiejose pusėse. Priemies
čiai buvo smarkiai apšaudyti iš 
lėktuvų, bet sukilėlių iš užimtų 
pozicijų neišmušė.

SOMOZOS GARNIZONĄ 
SUVARĖ Į BAŽNYČIĄ

Keturiasdešimt septynių my
lių atstume nuo Managuos, į su
kilėlių rankas pateko dar vie
nas miestelis, svarbus susisieki
mo centras. M;estelį gynęs gar
nizonas, pal’ktas be amunicijos, 
nepasidavė nelaisvėn, bet suėjo 
į bažnyčią. - ... •- ,

Pagal galiojančią tradiciją, 
bažnyčion suėjusio priešo ne* 
puola. Sukilėliai apsupo bažny
čią ir šventorių, bet Į vidų neina; 
Kaip ilgai bažnyčion suėjusieji 
nacionalinės gvardijos kariai
galės viduje būti be maisto ir 
vandens, tuo tarpu neaišku, bet 
visos kovos turės artėti prie 
pabaigos. ,

SOMOZA NENORI 
ATSISTATYDINTI

Nikaragvos prezidentui Somo- 
zai buvo pasiūlyta išvažiuoti į 
užsienį, bet jis atsisakė. Jis yra 
nacionalinės gvardijos vyriau
sias vadas, o ši neleidžia jam 
atsistatydinti. Kovų metu dido-

kas nacionalinės gvardijos karių 
skaičius nukentėjo, užtat jie 
nebenori pasiduoti ir nenori iš
leisti užsienin prezidento A. So- 
mozos.

Krašte pradedamas jausti ba
das. Kaimiečiai gali misti ja
vais ir daržovėmis, bet mies
tuose pragyvenimas daug sun
kesnis.

Maistas vis brangėja
Palyginus dabartines maisto 

krepšio kainas su kainomis šių 
metų pradžioj. Associated Press 
rado, kad per tą laiką maisto 
produktų kainos yra 3.8 nucs. 
aukštesnės, negu buvo prieš še
šis mėnesius.

Serbas Kavaja neprisi
pažįsta kaltu

CHICAGO, m. — Serbas Ni
kola Kavaja teismui pareiškė, 
kad jis nekaltas. Tito privertęs 
jį pagrobti lėktuvą Michigan 
ežero padangėse, skristi į New 
Yeirką ir vėliau išskristi Į Airi-
ją. Teisėjas Will jau paskyrė 20 
metų kalėjimą už bombos padė- 
liojimą 1975 metais. Dabar baus
mė jam bus žymiai didesnė. Ma
noma, kad be 50 metų jis ne
išeis iš kalėjimo.

— Atleistas buvęs Great Lake 
laivyno bazės viršininkas už 
nemokėjimą suvaldyti jūreivių.

—Liepos 4-tą automobilistams 
buvo .patarta praleisti namie.

SPRINGFIELD, Ill. — Atro- 
( do. kad gazolino reikalas pama-. 
I žu ie š i normalu ratą. Negalima 
1 sakvtų kad gazoJ’no v’sai nebū-

APMALDINTI BEGINA 
a

BEGINUI AMERIKA NEBERŪPI, JIS NORI 
STEIGTI IZRAELITŲ KOLONIJAS

i tu. bet jo nėra t:ek, kiek norėtų 
k:ekv;«nas iannos automobilis
tas. Dlino’s valstijoje yra dido
kas ska č’us s*oč u uždarytos.

; V’eni pardavėjai turi daugiau, 
o kiti ’-*^ž;au gazolino. Visi gau-

> ra mazžau. negu anksčiau gau- 
: davo. Atrodo, kad daugelis auto- 
; mob'listu savaitval’us praleidžia

narme, kad gale'u apsieiti su 
žymiai mažesn:u kiekiu ga
zolino.

Wisconsm gubernatorius bijo, 
kad šįmet turistų skaičius bus 
mažesnis, bet jis tvirtina, kad 
visoj valstijoj stotys nebus pa
laktos be degalų. Illinojuje sto
tys ta:p pat gaus mažesnį kie
kį gazolino, bet jis bus visiems 
lygiai išskirstytas.

Kongreso rezoliucija Bal
tijos valstybių reikalu
JAV Kongrese yra pasiūlyta Aukšč. Teismas patvirtino 

....................... ■ ‘ les.
— Aukščiau- 

Įgulas. įsias Teismas 6 balsais prieš 3 
paliko pilnai galioti prezidento 
Carterio autoritetą atšaukti fe- 
deralinius kontraktus su kom
panijomis. kurios pažeidžia ir 

------------------------ ------ --------------------------------------------- ----------------------------j----------------------------------j savo noru nesilaiko prezidento 
tams pasinaudoti laisvo apsi- j taisyklių kainoms ir algoms re- 
sprendirno teise. Tų rezoliucijų I gubuoti.
oravedimu uoliai rūpinasi Jung- * Baigdamas savo 1978-79 metų 
tinis Amerikiečiu Pabaltiečių terminą U.S. Aukščiausias Teis- 
komitetas, o taip pat atskirų i rn.as paliko prezidentui Carte- 
tautybiu imigrantai skatinami j piui p’lną teisę panaudoti val- 
oarag’nti savo senatorius ir ■ džios perkamąją galią priversti, 
kongresmanus šias rezoliucijas 
oaremtU (ALTos inf.)

rezoliucijos, kad Amerikos vy-j kainy■ rr algy taisyki 
riausybė reikalautų iš Baltijos J WASHINGTON. — Aukš 
kraštu išvesti S' 1-uiu
kad Baltijos kr ,sių laisvės klau
sima keltu Madrido konferenci-;
joje, kad būtų išleisti Laltijos
kraštų politiniai k«uniai. kad
nebūtų trukdoma Baltijos kraš-.;

i

Senatorius Byrd 
aiškina rusams

r
WASHINGTON. D.C. — Sen. 

Byrd pareiškė, kad Maskva gali 
paveikti prezidentą, bet ji ne
gali paveikti Amerikos Senato. 
Sovietų aukšč. tarybos pirmi
ninkas L. Brežnevas ir užsienio 
reikalu ministeris A. Gromyka 
pastebėio. kad JAV Senatas 
negali keisti parirašvtos sutar
ties. Taip g.-1: atrodyti Brežne-
vui. be:’ v;sai kitaip reikalas gali 
atrodyti Amerikos senatoriams.

M.Senatoriai turi teisę sutartį 
patvirtinti ar atmesti. Sovietų 
valdovų Įsakymas sutarties ne
keisti gali senatorius priversti 
įvesti kelis pagerinimus. Nei 
Brežnevas, nei kas kitas negalės 
protestuoti prieš pagerinimą. 
Tai būtų neprotinga.

— Pranešimas iš Tokijo sako, 
kad šiaurės Korėja atmetė JAV 
taikos planą siekiant su Pietų 
Korėja sudaryti vieną valstybę 
— susivienyti.

— Skriejanti padangių labo
ratorija — Skylab gali nukristi 
liepos 15 dieną.

j

— Nikaragvoje sukilėliai pa
ėmė Matagalpa miestą ir ten 
buvusį garnizoną.

— Europoj auksas atpigo, o 
doleris pabrango 80 centų.

CTA autobuse kulka 
pataikė į keleivį

Pirmadienio rytą pasalūno iš ! 
lauko pusės paleista ar pakly- i 
dusi kulka pataikė iš darbo CTA į 
autobusu grįžtantį C. Levy Čir- i 
culating kompanijos sunkveži
mių šoferį Lewis Cabral. 33 m., 
kuriam kulka įsmigo kairėje 

1 veido pusėje. Po operacijos 
Henrotin ligoninėje sužeistasis 
jaučiasi gerai.

Kadangi kulka buvo paleista 
Division ir Larrabee gatvių san
kryžoje, arti garsiųjų Cabrini- 
Green dangoraižių apartamentų 
su 14.000 šeimų, policija pikta
dario išieškojo keliuose pasta
tuose. CTA autobuse važiavo
apie 25 žmonės.

kad būtų vykdoma jo programa 
prieš infliaciją.

Giriasi laimėjusi kongre
sinius rinkimus

MEKSIKOS MIESTAS. — i 
Meksikos valdančioji Institucinė į 
Revoliucionierių partija (PRT).I 
dar oficialiai rezultatų nepaskel-1 
bus. pasigyrė laimėjusi pirmuo- . 
sius per 30 metų kongresinius l 
rinkimus, kuriuose galėjo kan-, 
didatuoti ir komunistų partijos ! 
atstovai. Trijose valstijose (San 
Lws Potosi. Guanajuato ir
Puebla) rinkimuose dalyvavę 
net 80G turinčių teisę balsuoti.

PRI pirmininkas Gustavo Car
vajal Moreno paskelbė, kad 
gauti preliminariniai rezultatai 
206 (iš 300) kongresiniuose dist- 
riktuose rodo jo partijos negin
čijamą triumfą.

Rinkimuose dalyvauti balso j 
teisę turėjo 28 milijonai pilie
čių. Buvo renkami 400 kongres- 
manų ir 7 gubernatoriai. Galu
tiniai rezultatai būsią paskelbti 
savaitės viduryje.

— Sovietų spaudoje vis daž
niau pasirodo Staliną garbinan
tieji straipsniai

" — ————

— Saudi Arabijos karalius: 
leido pramonei gaminti daugiau I 
naftos ir gazolino.

— Kinijos štabo viršininko, 
pavaduotojas Yang Yung atvy-l 
ko į Angliją susipažinti su avia
cija ir kitomis ginklų rūšimis;

TEL AVIVAS. Izraelis.— Pre
zidentas Cartėris pasiuntė į Ar
timuosius Rytus ambasadorių 
R. Strauss, kad jis įtikintų Iz
raelio premjerą ir visą vyriau
sybę jokių Izraelio kolonijų ne
besteigti kairiajame Jordano 
upės krante.

— Jokių kolonijų neprivalote 
steigti svetimose žemėse, — aiš
kiai Beginui pasakė specialus 
prezidento Carterio ambasado
rius. — Visiems reikalinga tai
ka, toliau aiškino Strauss, — bet 
ji dar labiau reikalinga Artimų
jų Rytų gyventojams. Be to. tai
ka reikalinga Amerikai, nes 
kiekvieną dieną jai kainuoja 
milijonus.

Tuo tarpu premjeras Beginąs 
yra labai užsispyręs. Jis pradė
jo steigti kolonijas buvusioje 
Jordanijos teritorijoje ir nenori 
jų steigimo darbo sustabdyti. 
Izraelio krašto apsaugos minis- 
teris Weizman yra priešingas 
kolonijų steigimui. Aukščiau
sias Izraelio teismas, peržiūrė
jęs Washingtone pasirašytą su
tartį. taip pat uždraudė vyriau
sybei steigti Izraelio kolonijas 
kitų valstybių žemėse.

Premjeras Begin pranešė JAV 
ambasadoriui Strauss, kad Iz
raelis šio Amerikos patarimo 
nesilaikys. Žemės, kuriose stei
giamos kolonijos. prieš du tūkš= 
tančius metų priklausė Judėjai, 
todėl ir dabar jos priklausys 
Izraeliui, nes Izraelis yra Judė
jos paveldėtojas.

KAIRAS. Egiptas. — Egipto 
prezidentas Sadatas antradienį 
oriims Amerikos ambasadorių 
Strauss ir į pasitarimą pakvies 
Izraelio premjerą Beginą. Egip
to prezidentas yra įsitikinęs, 
kad jam pavyks įtikinti Beginą 
svetimose užimtose žemėse ko
lonijų nesteigti, nes taika yra 
žymiai svarbiau, negu vienas ar 
kitas žemės. sklypas. Sadatas 
jau ne viena karta vra įtikinės • V % W
Beginą keisti savo nutarimą. 
Jam atrodo, kad ir dabar jis 
galės Izraelio premjerą atvesti 
prie taikingo sugyvenimo su 
artimiausiais kaimynais.

WASHINGTON,’D.C. — Sek
retorius --’’s R. Vance neno
rėjo b'i’st’ onersadoriaus R. 
Stro : Artimuosius Rytus, 

y ozidentas taip norėjo pa
daryti. Sekretorius Vance žino, 
kaip visa pasitarimų eiga ėjo. 
jam yra žinomos pasitarimų da
lyvių pažiūros “r pageidavimai. 
Jam nepriimtini keli ambasado
riaus Strauss tvirtinimaT, bet 
jeigu jis, kalbėdamas nedipl<> 
matine kalba, atsiektų tikslą, 
tai būtų patenkintas. Ambasa
dorių j Artimuosius Rytus siun
tė ne Valstybės depą: t "mt ar. 
bet pats prezidentas

Irano kurdai panešė mu
lai Chomeini. kad < nepripa
žins Islamo respublikos, nes jos 
priėmimas nepripažintas.



(Atkelta iš pirmo puslapio) j

Buckingham© f on tonas Chiogoie

c) 
negali užtikrinti, kad buvęs ca-

Alvudo viceprimininkė dr. 
Ona Vaškevičiūtė sveikino vi
sus, birželio šventųjų vardais 
pasipuošusius, savo ir vaikų 
aikštelės vardu, jos vedamos 
jau 14 metų Marquette Parke. 
Ragino ir šią vasarą pasinau
doti ja, vaikučių labui. Alfas 
Brinką artistiškai deklamavo 
“Aukos Taurė” iš Santvaro kū
rybos: Duoki man ranką pliu
šinę bei kt. Baigiant, varduvi
ninkams buvo sugiedota Ilgiau
sių metų! Ir po to pasivaišinta 
Marijos Bosienės su talkininkė
mis paruoštais valgiais. Atsi
sveikinta iki kito sekmadienio 
pažmonio 2 vai. popiet. Įėjimas 
visiems lietuviams laisvas. Pa
geidaujantiems būna patikrin
tas kraujo spaudimas.

O. Algminienė

Birželio 24 d. Sodybos pažmtr 
hyje buvo atšvęstos Joninės it 
antroje dalyje Antaninės. Šven
tę pravedė aktorius Alfas Brin
ką, atlikdamas kiekvienai daliai 
parinktą įvadą su sveikinimais 
ir linkėjimais.

Tonas Ramoška sugiedojo tra
dicinę maldą: Apsaugok, Aukš
čiausias. tą mylmą Šalį... Buvo 
oacveikinti vis’ Jonai ir Jonės, 
Antanai ir Antaninos. Pirmiau
sia Alvudo pirmininkas dr. Jo
nas Adorųav č'us, sekretorius 
Antanas Kevėža, Jonė Bružienė, 
Jonas Ramoška ir kiti. Po to 
pasimelsta tragiškojo birželio 
nusiteikime. Visu varduvininkų 
vardu sveikintojams padėkojo 
sekp. Antanas Kevėža ir paskai
tė savo, poezijos eilėraščius, skir
tus Jonams ir Antanams.

Adelė Duoblienė solo daina
vo: Mano sieloj šiandien šventė 
ir Gėlių ariją iš operos Faustas. 
Alfonsas Šidagis dainavo: Grei
tai, greitai, Laikas, sese, Tau 
ir kt. Jonas Ramoška — Oi lau
kiau, laukiau, Ant marių kran
telio ir kt. Lucia Temecki at- mokytoju P. R. Heppler. 
liko skaitymą “Palangos jūroj” Gausios palydos lydimi jau- 
(Jakšto). nieji, per visą bažnyčią ištiestu

NEW BUFFALO, MICH.
Birželio 16 dieną šv. Marijos 

bažnyčioj, New Buffalo, Mich., 
p. ir dr. Valantiejų duktė Mari
ja buvo sutuokta su muzikos

baltu kilimu ž'ngsniavo prie al
toriaus. Jaunąjį lydėjo vietos 
klebonas, o jaunąją — daktaras. 
Darželio amžiaus dvi porelės, 
pagal savo išgales, eidamos bal
tu kilimu barstė gėles. Bažny
čia buvo beveik pripildyta sve
čių. Po kunigo įžanginio jauna
vedžiams žodžio ir atliktų vedy
binių iškilm:ngų ceremonijų, vi
si jaunuosius išlydėjo ir čia pat 
bažnyčios prieangy juos svei-

ai. -5 ■>'

bet tie žmonės ir
laikais vadinami indėnais.

Kai kurie senovės turistai bu
vo
jūs aisčiais.

se .
žmones, kuriu os pavadinos indė
nais. O iš tikrųjų jie priplaukė

dija, o josios gyventojus — in-i 
dėnais. į

«
v
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Now There Are Better Ways To Feather Your Nest 
.•V į

BETTER INTEREST
Effective July 1.1979 you will automatically receive a higher 
rate of interest on your Standard Federal regular passbook 
and Standard Plus savings accounts. This new rate in
creases from 51/4 to 5’/2 and we’re compounding it daily to 
give you an annual yield of 5.65%, the highest rate provided 
by law... higher than any bank.

Come under our wing. 
We care what happens to you.

BETTER MINIMUM DEPOSITS
After July 1,1979 the smaller saver can take advantage of the 
higher yielding savings certificates because we’ve lowered 
the minimum deposit requirement to just $1 in all account 
categories except the 6-month, S10.000 minimum, Money 
Maker Certificate. We have also modified the penalties for 
early withdrawals on all certificate accounts opened or .re
newed after July 1. t. - -

Stop in at any Standard Federal office^ 
We’ll show you a better way to get ahead.

SyiND/lRD FEDEiyU. S^\AnGS
Assets over $475,000,000

HOME OFFICE:
4192 Archer Avenue, Phone: 847-1140
Garfield Ridge:
6141 Archer Avenue. Phone: 767-5Ž00
47th and Rockwell:
2555 West 47th Street. Phone: 523-1083 .5100 Forest Avenue, Phone: 963-1140

Hickory Hills:
9357 South Roberts Road, Phone: 598-5050
Hickory HHIs:
Hill Creek Shopping Center, Phone: 599-1977
Downers Grove:

Lombana: " - 5 ■ ■■ ■
23 North Main Street, Phone:-627-114O
Aurora: ,• „ ••• -
301 West Galena Boulevard, Phone: 892-1140
Boulder Hill:
21 Boulder Hifl Pass. Phone: 897-1166 -

kino. -amerikiečių pareigūnų tarpe.
Iš bažnyčios svečiai nuvyko 

į dr. Valantiejaus sodybą vaišių. 
Po užkandžių prasidėjo links
moji vestuvių dalis ir dainų su
tartinė. Pasirodžius jaunosios 
tėvams, jiems sudainuota Ilgiau
siu metu.

Dr. Valanti e jus, be savo pro
fesijos, dalyvauja lietuvių susi
rinkimuose ir pobūviuose, be to, 
yra įtakingas vietos ir sostinės

• Tropikiniuose vandenyse 
veisiasi žuvis, vadinama Leaf- 
fish, labai panaši į tipišką me
džio lapą. Ji ir plaukioja kaip 
krintantis nuo medžio lapas. 
Rojaus žuvelė — Paradise fish
— iškyla į paviršių pakvėpuoti = sadai Maskvoje ar Gen. Konsu- 
grynu oru.

BETTER WAYS TO SAVE
Beginning July 1, we are offering a new 4-year T-Rate Certifi
cate with a minimu m deposit of just $1 and the interest rate is 
compounded daily. The rate will be based on the yield for 
4-year gcNfernment securities as determined each month by 
the Treasury Department. The rate is subject to change on 
the first calendar day of each month, and this rate will be 
announced three-business days prior to the first day of the 
month by Standard Federal. While the T-rate may change 
each month, you are guaranteed the rate in effect when you 
open your account for the full 4 year term.

T-Rate for July, 1979- is 7.85% 
Annual yield is 8.283%-

3) Lietuvos teritorijoje gi- rištinės Rusijos, Sovietų Sąjuir 
Įinusiems JAV-bių piliečiams, gos ar dabar jos kontroliuoja- 
kuie numato keliauti į Sovietų 
Rusiją ir okupuotą Lietuvą, pa
tartina laikytis bendrų Valsty
bės Departamento Pasų Įstaigos 
(Bureau of Consular Affairs) 
jau senokai išleistų taisyklių, 
kurių tarpe įsidėmėtini šie punk
tai ? -

a) Pagal JAV-bių ir TSRS 
konsularinę sutartį kiekvienas 
Sov. Sąjungoj keliaujantis* ar 
ten gyvenantis JAV-bių pilietis 
turi teisę susisiekti su JA.V-b."į 
Ambasada Maskvoje ar Gen 
Konsulatu Leningrade, šios tei
sės jis privalo reikalauti atsidū
ręs sunkumuose su sovietų vai 
<lžios organais ar policija.

b) Pavieniui keliaujantys 
amerikiečiai arba amerikiečiai 
gimę dabar Sovietų Sąjungos 
kontroliuojamoj teritorijoj ra
ginami suteikti JAV-bių Amba-

mos teritorijos gyventojas ne
bus palaikytas Sovietų Sąjun
gos piliečiu ir to pasėkoje sulai
kytas. Sprendimas, ar toks 
JAV-bių pilietis gali lankytis So
vietų Sąjungoje ir jos užvaldy
tuose kraštuose priklauso jam 
pačiam. Toks į Sov.- Sąjungą 
atvykęs pilietis gali būti perse
kiojamas už anti-sovietinę vei
klą, ištremtas arba ir įkalintas.

šios dar prieš sovietinio pilie
tybės “įstatymo” pasirodymų iš
leistos taisyklės rodo, kad “įs-

latui Leningrade apie save šias 
informacijas: pilną vardą, pa
vardę, paso numerį, gimimo da
tą ir vietą, užsiėmimą, viešbutį 
ir kambario numerį, kūnam sus
tojęs, lanlų,-mosi Sov. Sąjungoj 
datas, adresą JAV-bėse ir ad- 

Į resus bei pavardes giminių, ku
riuos amerikietis ruošiasi lan
kyti. i

išskiriant gal tik tą, kad sovie
tinė pilietybė primetama netik 
jos .kontroliuojam  o j teritorijoj 
gimusiems, bet taipgi gimu- 
siems ir už jos ribų.

Viso to kas aukščiau išdėsty
ta akivaizdoje susirūpinusiems 
jaunuoliams patarimas būtų 
lėks — lankymasis Sovietų Ru
sijoje ir okupuotoje Lietuvoje 
yra surištas su rizika. Tad prieš 
išvykdami susitarkite su savo 
šeimos nariais ir artimaisiais, 
kad jis būtų pasiruošė Jūs gel
bėti, jei kartais būtumėt sulai
kyti neteisėtai bandant praneš
ti Jums sovietinę pavaldynystę 
ar dėl kurių kitų priežasčių.

-■ Lietuvos Generalinis 
Konsū New Yorke ’:

Iš kur yra kilę tautiniai vardai?
buvo jodamos sėdynės, balno, 
tik arkliui buvo pridėtas ą£i- 
nasris, naudojamas jodinėjirho 
krypčiai. \ Ir mane tada vadin
davo jotvingiu, nes visokiais

Senesniais laikais įvairiose pa
saulio vietose susikūrę žmonės 
turėjo savo skirtingą kalbą. Bet 
tais laikais ne visur buvo įsiga
lėjęs tautovardis, taigi tokiose 
vietose žmonės negalvodavo, vingiais buvau įpratęs .jodinėti, 
kokiai jie priklausė tautai. • rKai atsirado dviračiai, tada jau 

Senovėje Persijos turistai bu- nieks nejodinėdavo. Taigi it ‘tie 
vo nuvykę į Azijos pietinį krąš- jotvingiai išnyko. . . . ’•>
tą, vėliau pavadintą..Indija. Ta^ . . X KeliMttis.

1545 m. Ispanijos k arabu s

me . krašte jie vieną gražiausią ----------------- —
upę pavadino ~In'du-. Ir-neužilgo Į- ,'T.. . . .
visą* tą kraštą imta 'vadinti tn-1 Beveik mitij^ncrs dolerių 
’ ’ Chicagoš festivcrHui

SPRIN&FIELD. — TUindis 
Penkioliktame šimtmetyje bu-J (C^nėral, Assembly)

vo sugalvota laivu plaukti ap-jPr^ issiskirstant vasaros 
link Žemę. Tą sumanymą iškėlė al°sTogų,. sekmadienio naktį nu- 
Kolumbas, dabar vadlnamaši^^^^^^P^.?115!’- 
Amerikos atradėjas. Kai'po tainį j^ dolerių '($950,1100) Chica- 
tikro laiko tas laivas priplaukė ^os festiyaliūi, kuris įvyks atei- 
žemyną, tad visi to laivo plau- nan^i mėnesį ir truks 10 dienių, 
kėjai pamanė, jog .priplaukė In-1 Įstėty®9® pTbjėktą priėmė 117 
dijos krantūs. O tūoše krantuo- prieš 22 ir Senatas -36 

dar pamatė vaikščiojančius P1^ 5. Kiok skirtingai | “gerus 
laikas” žiūri Chicagos vyriausy
bė. Ankstesnis meras M. Bilan- 

prie Amerikos žemyno krantų. > ipTrtnfrHftfcaVo Chicagbs
O tie pamatyti žmonės buvo pirmajam festivaliui pernai, o 
klaidingai pavadinti indėnais; maior® Byme pagąsdino ?ėsti- 

dabartihiais] valio “neruošti”, bet- paskui at
šaukė, kad taip nesakiusi.

Antras Chflcagos festivalis ‘bus 
ro pavadinę Lietuvos gyvento- j mgpmo10 3-12 dienomis- pne 

Bet toks pavadini-’ Navy Pier.
mas greitai pasirodė neteisingas,: 
nes visiems jau buvo paaiškėję, j - . -
kad šio krašto gyventojai savej Narelis V paskyrė Kolumbo at- 
Vadina lietuviais, taigi jau *tu-j ras^l žemių valdytoja Petro de 
rėjo savo tautinį apsisprendimą. I Gasca prezidento titulu.
Jeigu nebūtų buvę tokio apsi-|------ Šovi^tZ’™tare paeiti
sprendimo, tad Lietuva būtų va-j kailiniU) brangakmeniu ir aus
dinama Aistra.

Lietuvoje vadinamieji zana-\ 
vykai įgavo savo vardą nuo 
upės Nova vardo. Lenkai ta upę 
Vadino Nawa, o lenkiškas prieš
dėlis za sudarė pavadinimą za
navykai. Lietuviškai tariant — 
turėtų būti pavadinimas užno- 
viečiai.

Lietuvos pietinės dalies gy
ventojai kai kurių turistų buvo 
pavadinti sūduviai. Lietuviškai 
tariant tokie gyventojai turėtų 
būti vadinami pietiečiai.

Dar kita mūsų žmonių pader
mė pietinėje Lietuvos daly buvo! 
atvykusių turistų vadinami jot-> 
Vingiais. Pačių lietuvių buvo j 
vadinami jotvingiais tie asme
nys, kėrie dažnai mėgdavo už
sisėdę ant artelio jodinėti.' Tais 
senesniais laikais ir man pa
čiam, buvusiam jaunuoliui maž
daug prieš 80 metų, tekdavo ant 
arklio pajodinėti. Tada dar ne-

mobilių kainas.
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LIETUVOS EVANGELIKU REFORMATU

Iš kasininko krt. *P. Bružo 
pranešimo paaiškėjo, kad gau
tos šiais metais pajamos, dau
giausia iš aukų, 2.000 dol. vir
šijo išlaidas, kas sudaro tvirtus 
tinansįnius pagrindus ateičiai.

“Mūsų Sparnų” redaktorius 
krt. J. Kregždė pranešė, kad 
šiam Sinodui sulaukęme žurna
lo 46-jį numerį, kuris yra tur
tingas savo turiniu. Nors dėl in- 
fliacijCs žurnalo išleidyno kaš
tai didėja, bet tolygiai didęja 
mūsų skaitytojų gražūs atsilie
pimai ir aukos. Kol kas neturi
me sunkumų išleisti žurnalą po 
šimtą puslapių du kartus į me
tus.

Devenių Kultūrinio Fondo 
pranešimą trumpai patiekė krt. 
R. Pipynė, iš kurio paaiškėjo, 
kad Fonde iš palūkanų jau susi
darė 25.000 dol. suma, kurią nu
matoma panaudoti knygoms lei
sti ir kitiems kultūriniams už
mojams. šiuo metu yra paruoš
ti spaudai du veikalai, bet netru
kus įvyks DKE Valdybos posė
dis, kuriame .yra numatomi pla
tesni planai.

Kim. St. Neimanas ir kun. P. 
Dilys pranešė apie Chicagos pa
rapijos veiklą ir jų lankymą re
formatų kituose vietovėse. Kun. 
P. Dilys pranešė apie savo da
lyvavimą PRBS Amerikos sek
cijos suvažiavime.

Padarius dar trumpus Lietu
vių Evangelikų Tarybos ir Mo
terų Draugijos pranešimus, bei 

komisijos 
Kolegijos

(Tęsinys)

buvo nutarta suteikti kuratorių 
teises inž. Kostui Taiuulėnui ir 
Ronaldui Slavėnui.

• Priėmus sąmatą ateinantiems 
iinodimains metams buvo iš
rinkta Kolegija trijų melų ka
dencijai. Genęialiniu superin
tendentu liko perrinktas kun. 
St. Neimanas ir išrinkti trys 
dvasiškiai: supt. kun. P. Dilys, 
kun. Fr. Barnelis (Vak. Vokie
tija) ir kun. E. Gerulis. Iš pa
sauliečių išrinkti krt. M. Taniu- 
lėnas, krt. R. Pipynė, krt. J. Da
gys ir krt. V. Karosas. Kandida
tais liko krt. P. Bružas, krt. J. 
Kregždė ir krt. J. Indriūnas.

Pagal Agendos nuostatus Ko
legijos prezidentu atskiru bal
savimu yra išrinktas krt. M. Ta
ta ulėnas ir reikalų vedėjų kyt. 
V. Karosas.

Revizijos kimisijon išrinkti 
krt. P. Variąkojis ir krt. A. Uz- 
nienė.

Svarstant rezoliucijas, 
kitų reikalų, buvo iškeltas 
jai išleistas J. Kralikausko 
mijuotas romanas “Įkaitę 
niaus akmenys”, kuriame
domis spalvomis buvo pavaiz
duota Lietuvos reformacija ir 
grubiais išsireiškimais ir istori
niai nepateisinamais daviniais 
visai suniekintai kun. Radvilų 
didingi nuopelnai lietuvių tau
tai. Tuo klausiniu Sinodas priė
mė vienbalsiai savo nepasitenki
nimo pareiškimą ir nutarimą 
įrašė į memorialus.

Vėlai vakare bux-o užbaigti 
Sinodo jiosėdžiai. Kita diena, 
sekmadieni birželio 24 d., vyko 
iškilmingos sinodinės pamaldos 
su komunija, kurių metu tapo 
ordinuotas kun. E. Gerulis. Die
vo stalas tai progai buvo papu
oštas lietuviško stiliaus gėlių 
puokštėmis. Vargonais ir pakai-1 mėjinio.

11

A VANCOUVER. 8.C. MILKMAN, HAULED \ 
(' IMTO COURT Fo* FWT-K’NG mis truck neaS X 
I « hydrant, first TALkED himself cxx of. 
-} The $2^ fine , then sold Too Bottles f ’ 
j of milk To the oddse and a Bcttle of\ 

A TO THEL COP WHO ARRESTED AIM*, i

/7N ODD V/ČDD1N& CUST&M
VIRS TO THRčM 

OLD PENCILS,ČRASČRS, CLIPS PMP Pili 
M PRlPS, IM ORPČR ’
JN5URE HPPPlMČSS PUD CHILDREN Į

Jh SOUTM AFRICA, 
OSTRICHES 
Hunted For The 
DIAMONDS TriEY 
OFTtN SHALLOW \ 
52. MERE , 
ONCE FOUND^

IN ONF- 
BIRD'.

GNAT MUST 
VIBRATE ITS 
WINGS /5?OOO 
TIMES ft SECOND!

tarp 
nau- 
pre-

JUG

išklausius revizijos 
aktus, buvo ilsemta 
veiklos apyskaita.

Sinodas vienbalsiai patvirtino 
atskirai priimtu kanonu Dvasi
ninkų sesijos rekomendaciją di- 
jakoną Eugenijų Gerulį ordi- 
nuoti kunigu. Taip pat Sinodo

tomis fortepijonu palydėjo gies
mes ir solo dainavimą žymus • 
muzikas Arūnas Kaminskas. 1 
Solistė Bronė Variakojienė ža-i 
vėlinai išpildė dvi liturgines! 
arijas. Visa bažnyčia, drauge su- 
atvykusiais į ordinaciją, pilnu' 
balsu įsijungė į nuoširdų giedo
jimą.

Kun. E. Gerulis savo pamoks
le nagrinėjo vykstančią pasau
lyje kovą tarp Dievo ir protes- 
galybės. Liberaliniame protes
tantizme ir povatikaninėje Ka
talikų Bažnyčioje velnio sam
prata, kuri taip aiškiai minima i 
šv. Rašte, visai nubluko, tad ne-] 
nuostabu, kad pasaulį ima už-1 
valdyti piktosios jėgos, 
gėrio ir blogio, tarp pozityvių irt 
negatyvių jėgų kova vyko nuo 
pat pasaulio pradžios ir ji tebe
vyksta musų amžiuje. Tik at- 
pažinus blogio esmę ir paskelbus 
jam kovą tegalima tikėtis lai-

Tokia mintimi buvo

SKAITYTOJAS PASISAKO.
RAŠO NUOLATINIS. SKAITYTOJAS

j Lietuvą” (j) — š.m. vasario !.' Sovietų Sąjungos saugumas b' 
i Ten teigiama, kad "Naujienos” teismai ir šiandien, ypač oku- 
isiiungė i “V.’lmesF ir “Laisvės” puotoje Lietuvoje panašiai ap- 
niekimmą nepriklausoiSos Lie-, taria kas yra tautos r valstybės 
tuvos, kad “Naujienos“ niekina ppešas”. Bet sekantį sakinį -- 
Vliką. Mat, buvo pasisakyta dėl “Valdančiąją partiją sutapatina 
Eltos paduotų kai kurių žinių ■ 
patikimumo. “Naujienos” esą ( 
pasisakė ir prieš Altą. Mat, pa
sakė. kad Altos statute nėra to
kio paukščio — pirmininko pa- į 
vaduotojo, i 
rio 16-ją “Naujienos” ėmė nie-» 
k;nti ir mūsų buvusią la’svą { 
Lietuvą. Tam piktam ’’teiginiui 
paremti cituoja iš jau minėtos , 
“Naujienų” atkarpos, kur kalba
ma apie karo lauko teismus, ku
riems pirmininkavo pulk. Bra- 
zulevičius. Mat, autorius (j) pa
sisakymą apie tuos teismus lai
ko nepriklausomos Lietuvos ir 
jos teismu niekinimu, lyg karo 
lauko teismai būtų reprezentavę 
nepriklausomą Lietuvą ir jos 
teismus. Tie teismai darė Lie
tuvai gėdą ir jais didžiuotis

1 nedera.
• Apie nepriklausomos Lietu
vos teismus rašo Antanas Dir
žys žurnale “Naujoji Viltis”, 
1978 m. Nr. 11. Karo lauko teis
mų jis ten nemini. Jie neįėjo 
į teisingumo sritį ir nieko bend
ra su teisingumu neturėjo. Jie

su tauta ir valstybe — Kas ne 
su munrs”, kuris turi baigti tą 
citatą, autorius (j; klastingai 
nutyli.

Ir toliau savo liguistos neapy-

NAUJIENŲ

(Tęsinys)
vos praeitį” ir pan. Kokia auto- buvo sudar0mi ad hoc ir tarnavo 
riaus intencija ir užmačios to
kio išpuolio? Tuo labiau, kad ir 
pats teigia: “Sunku būtų šian
dien surasti geros valios lietuvį, 
kuris smerktų dienraštį “Nau- 

. jienąs” ar kitą kokį spaudos lei- 
i dinį. Lietuviams spauda yra 

pasakytas pirmas kun. E. Geru-j brangi .
lio pamokslas. ‘ j Jei autorius skaitė “Naujieno-

Po pamaldų Sinodo dalyviai se” eilę pasisakymų ir pasekė
- Į ir svečiai susirinko pietums kitą spaudą, tai jam turėtų būti 

Tarp] Sre^mai esamoj salėje. Pietus! žinoma, kas niekina, šmeižia 
į paruošė ir aptarnavo Moterų, “Naujienas” ir jų redaktorių ir 
{Draugijos darbščios rankos. Ta net išbraukia “Naujienas” iš lie- 
proga išklausyti sveikinimai ir tuviškos spaudos sąrašų. Tad 
linkėjimai naujai ordinuotam pats gali spręsti ar jie yra, anot 
kun. E. Geruliui. Iš atvykusių-; jo, geros valios lietuviai.
jų pamaldose ir pietuose daly-i “Naujienų” 65 metų sukakties 
vavo keli Tautinių kapų direk- minėjime daug susirinko geros 
to'riai, kurie gyvu žodžiu, raštu ( valios lietuvių, visuomenės vei- 
ir dovana pagerbė kun. E. Ge-t kėjų. Jie sveikino “Naujienas”, 
rulį kaip vieną iš direktorių. Be minėjo buv. ir esamus redakto- 
to buvo perskaityti gauti svei-

Autoriaus teiginiui, kad labai 
gerai, kad kas pasisakė ir nėra 
ko bijoti kalbėti,- tenka tik pri
tarti. Bet kodėl autorius taip 
lengvai ir nepagrįstai kitų pasi
sakymus vadina šmeižimu, 
spiaudymu “į viską, net Lietu-

to buvo perskaityti gauti svei*! jius ir visi vieningai ragino ir 
kinimai raštu. Sveikino naujai toliau remti kovą už Lietuvos 
ordinuotą kun. E. Gerulį: kun. ’nepriklausomybę. Sveikino ir 
V. Bagdanavičius, Lietuviškos. Lietuvos Generalinė Konsule ir

f--...... .......... j .. y
Esą ypač prieš Vasa- Į kantos prieš “Naujienas” veda

mas kl edi: “Pagal “Naujienas’’ 
nereik’a pykti ant komunistų, 
kad šie taip žudo žmones, nes 
taip darė ir nepriklausomos Lie
tuvos pareigūnai”.

Tame “Naujienų” straipsnyje, 
iš kurio (j) cituoja, lyginama ne 
teismas, o aptarimas kas yra 
tautos priešas. Tai labai aišku 
ir iš autoriaus (j) duodamos ci
tatos. Ji “Naujienų” straipsnyje 
tilpo po ištraukos iš to laiko 
“Tautos Kelio”, kur buvo apta
riama kas yra tautos ir valsty
bės priešas. Taigi palyginta ap- 

! tarimas kas laikomas tautos ir 
valstybės priešu. Bet (j) paci
tuoti tą aptarimą netiko ir todėl 
palyginimą, nubraukęs jo dalį, 
perkėlė kiton vieton ir sąmonin
gai iškreipė mintį.

Vienas iš ten (“Tautos Ke
lias”) minimų aptarimų yra ir 
toks: “Kas ne su mumis, kas ne 
su lietuvių tauta, tas prieš ją — 
tas priešas. O priešams pasigai
lėjimo nėra ir neturi būti”.

Toks straipsnio autoriaus (j) 
elgesys rodo jo suktą moralę ir * 
piktas užmačias. Ta jo moralė 
ryškėja ir toliau.

(Bus daugiau)

kovoti su diktatūrinės valdžios 
priešais, kuriuos apšaukdavo 
valstybės ir tautos priešais. At
leidus A. Voldemarą, tuojau 
buvo pajustas nuosaikesnis val
džios kursas, nes A. Smetona, ir 
min. pirm. Tūbelis švelnino re
žimą. “Žymiai pritilo tokia 
“valstybės priešų” medžioklė, 
kokia buvo Voldemaro laikais.” 
L.E. XV t. 341 p.

Ir toliau (j) rašo: “Naujienos” 
nepriklausomos Lietuvos teis
mą taip lygina: “Skaitytojas 
lengvai gali palyginti, kad ir

Atviras Pasikalbėjimas
— Mano dukrelė kasmet vis 

daugiau ir daugiau darosi pa
našesnė į mane.

— Ir poniutė nieko nedarai 
kad apsaugojus ją nuo to?

JAY DRUGS VAISTINE
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 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

Tel. 476-2206

IWIMJjIMi

S’

Knygos Klubo vardu; kun. K. linkėjo tęsti naudingą darbą.
Burbūlys “Evangelijos šviesos1 ■ir padėti kovoj už tautos laisvę

PIKNIKAS
ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

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

(Pabaiga)

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku.

A čia tenka paminėti ir “Drau- ' 
,« — “Niekina nepriklausomą
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žurnalo vardu; red. Ą. Kučys, ir Lietuvos nepriklausomybę. 
“Varpo” žurnalo ir Varpininkų’ 
filisterių draugijos vardu; kun. go 
dr. K. Trimakas “Ateities” žur
nalo vardu; prof. dr. A. Jurė
nas; dailininkas A. Petrikonis

Į su šeima; Elena ir Henrikas Bu- 
garevičiai; Feliksas ir Jane Ja-i 
rašai,, ir Algis Astašaitis.

Be minėtų sveikinimų raštu 
kun. E. Gerulis dažnai buvo pa
minėtas reformatų sveikinimuo
se Sinodui. ,

Sinodo direktorė krt. H. Dilie-; 
nė savo užbaigiamajame žody
je pareiškė padėką visiems pri-j 
sidėjusiems prie šio Sinodo pa- { 
ruošimo ir jame dalyvavimo.; 
Gen. supt. kun. St. Neimanas; 
trumpa malda uždarė XXXII; 
Sinodą. V

ENERGY 
WISE/

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl........... $10.00

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

Minkšti viršeliai - $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai ........... $15.0<J

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

Čekį reikia išrašyti:

__ $10.00

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

. Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

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

Pridėti dolerį palto išlaidoms.



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Mėsa būna skanesnė, sul-©
tingesnė ir greičiau iškepa, jei 
prieš kepant išmušama mėsinin
ko kirtikliu arba specialiu mė
sai minkštinti kūjaliu. Nuo se
nų senovės tropikinių šalių gy 
ventojai, virdami mėsą, įdėdavo 
vaisių, vadinamų papaja, kad ji 
būtų minkšta ir sultinga. Prieš

888 eilutes. Moterys Šekspyro 
kūriniuose kalba daug mažiau.' 
Pavyzdž’ui, garsioji Kleopatra 
yra pasakiusi vos 602 eilutes. 
Kitos moterys yra iškalbėjusios 
irgi labai neaaug, palyginus su ■ 
vyrais. r

Brazilijos indėnų Kraho
apie 35 metus virėjas Adolph \ gentis turi dvi valdžias. Viena 
Rerfipp iš Kalifornijos, sužino-1 
jęs šį dalyką, sudarė mišinį, ku
rio pagrinde buvo papaja ir jį 
vartojo verdamos bei kepamos 
mėsos minkštinimui. Greitai’jo 
kepami steikai tapo plačiai ži
nomi. Naudojantis jo receptu j 
yra gaminamas Adolph’s Na
tural Meat Tenderizer.

valdžia valdo indėnus laike lie
tingo sezono ir laike lauko dar? 
bų, o kita laike sausojo sezono 
— laike įvairių pokilių, švenčių 
ir ceremonijų.

• Antrojo Pasaulinio karo 
| metu, esant Amerikoje mėsos 
; trūkumui, buvo propaguojama 
varškė, savyje turinti daug pro- 

vyrų tvirtina, teino, kurio didžiausias šaltinis

• Vasaros karščių metu ska
nu ir sveika valgyti daržovių 

fmišramę. Reikia virš vieno sva
ro arba apie 500 g. smūlkiai.su- 

. piaustytų baltųjų kopūstų. 200 
gramų stambiai tarkuotų salie

trų, 140 gramų stambiai tarkuotų 
' morkų, 100 g. stambiai tarkuotų 
' obuolių, 50 g. alyvos, 10 gramų 
^citrinos sulčių. Paimtį baltųjų 
kopūstų galvutę, nuimti yiršu- 

į’tinius lapus, išplauti, perpjauti 
’.per pusę ar į keturias dalis ir 
supiaustyti į pailgus gabaliu-. 
kus. Salierų išplauti ir stambiai 
sutarkuoti. Obuolius nuplauti, 
•išimti vidurius, pašalinti kotelį, 
paskui nenuluptus stambiai su-

nė Lietuvą, Amerikos Ųįetuvių 
Taryba išsiuntė padėkos rašius 
ir drauge vert’mą į anglų kalbą 
L'etuvos pogrindžio laikraščio 
“Aušrelės” straipsn:o apie pa- 

| dėti okupuotoje Lietuvoje, pa
skelbtą 1978 m. vasario 16 proga.

— K. Repšienė pakviesta Lie
tuvių pašt’ninkų s-gos pobūvio 
vyr. šeimininke. Jai padės Eleo
nora Lukienė ir Rožė Miliaus
kienė. Baro še’mininku bus K. 
Repšys, jam talkins Aglinskas 
;r Janulis. Pobūvis įvyks liepos 
8 d. Vyčių salėje ir sodelyje.

— Jdunimo peticiją pagaliau 
oriėmė JAV atstovas prie Jung
iniu Tautų žmogaus teisių ko
misijos Edward Mezvinsky. Pe
ticiją buvo numatyta įteikti JT 
Generaliniam sekretoriui Kurt 
Waldheim. Jai parašai buvo 
renkami Treęiojo PLJ Kongre
so ruošos metu. Daugiausia pa
rašų surinko Pranas Būdvytis.

— LB (R) Brighton Parko 
apylinkės piknikas - gegužinė 

Į įvyks liepos 15 dieną, sekma- 
] dienį, 12 vai. Vyčių salėje ir so-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ESTATE
. Namai, Žomš — PardavImiH 

REAL ESTATE FOR SALE,

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

A PETRAS KAZANAUSKĄS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. Virginia 7-7747

• Dauguma
kad moterys iš prigimties mėgs-, yra mėsa. 1944 m. amerikiečiai
ta daug kalbėti. Tikrumoje jos' jos sunaudojo beveik 500 mili- tarkuoti Morkas nuplauti nu- 

jonų svarų. Pirmieji amerikie- truputį nuskaiau;i ir
čiai varškę gamindavo palikda- stambiaj įtarkuoti, 
mi pieną ant virtuvės bliūde ar-1
ba atvirame inde. Susiformavus [' Stambiai susmulkintas daržo- 
varškei, jie išrūgas nupildavo.j v^s sumaišyti su citrinos sulti- 
Modemiuose laikuose varškės smarkiai suspausti. Maž- 
gamybai naudoja lactic rūgštį f daug 1-2 valąndaą laikytu užden-

yra daug socialesnės už vyrus, 
o susitikus pažįstamą ar kaimin* 
ką negi tylėsi. Ilgos prakalbos 
ir ilgi rašiniai auksaburnių titu
lą skiria vyrams. Tai pastebėjo 
ir garsusis anglų dramaturgas 
Šekspyras. Nustatyta, kad di
džiausias plepalas yra Hamle
tas, kuris pripasakojo 1569 eilu
tes; antroji vieta tenka Richar
dui III su 1169 eilutėmis. Tre
čią vietą užima Otelio, prataręs

valyti, truputį nuskalauti ir

gus, kad . oras negalėtų prieiti. 
Paskui pridėti .alyvos.

• Amerikoje streikai vieni 
baigiasi, kiti- prasideda. Pirma
sis streikas, užregistruotas isto
rijoje, įvyko 309 metais prieš 

i Kristų. Graikų fleitistas Aristos 
;:su savo orkestru sustreikavo 

Kauilenu vadovybė ir Platinimo rajaus komisija kreipiasi i visu* tkaU ,,^uP^er^o šventovėje,. kąi tįeins 
tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei HetuvHke* span- niuzikantams nedavė maisto, 
des pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, a 
ra juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenūtrfik- A Automatinei nrAtiavimn 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos v. .»■ v. . . v
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomis! masinas išrado egiptiečiai prieš 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei į virš 2,000 metu. Jos buvo iren?- 
kalų renesanso. * i j " ' - x . . ?J-tos Aleksandros, .mieste ir jomis- 

Į pardavinėdavo vandenį.
■ t Mt Miškinytė 

į' \ , <■' . . ;

ir bakterijas pradėti rūgimo 
procesą. Consumer Report lie
pos numeryje duota įvairios ži
nios apie varškę bei pateikti 
maistingumo duomenys.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
■kaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie H* 
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiem* rtalžytSlfiM.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Reridenclnlo viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, teL 813—381-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimai*.

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 skelbiamo* ir paskirstyto* rude
niniame Naujienų piknike.

Visas Ir visus kviečiame I didžiąją talk*.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei ftUaą ttiitytoįą retrnavw 
jražcm* pasinaudoti žemiau evančiomii atkarpom!*.

NADJ1SNO9 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 686M

v H inkrto be raflnlwe pratę*!* ravo 
wfindaiMs *u*irašiiiėjlino išlaidu. Prif

Pavardė h vardu

Adresai

t Užraktu' KtuJIent* kaip dovaną aavo 
yra nauju įkaitytoji*. Priedą i

Pavardė Ir vardu — ■ -

Adresai

Bponsorian* pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajau* proga, palaikydamas lietuvišką *paudą ir Naujienų 
potanga*. prašsm jas siuntinėti už pridedamu* ______ doL ___

Pavardė !r vardai

Adresu

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujiena* dvi cavtite* raslpa, 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresai

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

i. Iranu

—- Lietuvių kongrese, kuris 
įvyks Clevelande spalio 13-14 
dienomis, turės paskaitą Lietu
vos genęralinįs konsulas Anice
tas Simutis.- Kalbės tema: “Lie
tuvos laisvės klausimas išeinant 
iš nuotaikų . Washingtone ir iš 
tarptautinės situacijos”. Bus ir 
kitų parinktų kalbėtojų.

Amerikos Lietuvių fary- i jejyj6j 2455 W. 47 St. Veiks vir- 
bos ryšininku Philadelphijoje j tuvės> baras ir bus daug įvairių 
sutiko būti, visuomenininkas j iaįmėjimų. Šokiams gros Kosto 
Vincentas Gruzdys.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas dr. K. Šidlaus
kas pasiuntė’telegramas prezi
dentui Cartėrįfti ir Brzezinskiui, 
prašydamas, kąd darytų pastan
gų išlaisvinti B. Gajauską, V. J 
Petkų, N. Sadūnaitę ir kitus liė-

Venckaus orkestras.
Kviečia Valdyba

• SPECIALI 20% KUOLAI-! 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai. 
PERKAME sidabrines ir auksi-

tuvius, kovotojus dėl žmogaus nes monetas bei pašto ženklų
teisių. ..

— Dėkojant^-v-ž Lietuvos rei- _
kalų ir žmogaus teisių primini- j ramento - prie Archer, 
mą kelionėje į Europą, Popie-l rT,~’ "AO‘* /T>-
žiui Jonui Pauliui II, per Ame- Į 
rikos - Lietuvių^ Tarybos centrą 
buvo pasiųsta netoli šimto tele- '■ 
gramų. ALTa taip pat pasiuntė 
raštą visiems JAV lietuvių pa
rapijų vadovams, prašydama, 
kad siųstų padėkos telegramas 
ir raštus.

— JAV Atstovų Rūmų ir Se
nato nariams," kurie Vasario 
16 d. proga SaVo kalbose primi-

kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRĮA, 4207 So. Sac-

Minimurn t2 ,years’ experience. Large growing company. 
.. Union shop. Mobile, and shop positions available. 3 shifts. 

1INC. Im /
• . Contact Tom or Paul

MARIJA NORĘIKIENfi

.2608 West69thSt, Chicago, ffi. 60629 e TeL WA 5-2787

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629___TeL WA 5-2737

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

^tūrinius darbus- gelbsti k kitiems, kurie tuos 
Garous dirba. 

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

apdraudų savo nariams.

SLA — kainomis. SLA neieško pelno, Da
nams patarnaūja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment , 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
ankstojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraud*: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3,00 metam<;

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie-Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytL

kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th $♦. 
T< (212) $63.2210 * *

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 j ir trečias gražiame bėismąnte. Daug 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

DAR SENA KAINA

Parduodamas žema kaina 4 kamba
rių mūro namas ant 37 pėdų sklypo. 
Nauji langai, naujaip 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 mūroF’riamašTIąr- 

1 quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 1 - W. _ J- _
1 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 nriedų. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Lietuviu Paštininku 
jungos tradicinis vasaros pobū
vis įvyks liepos 8 d.. 1 vai. p.p. 
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 $1. (Pr.)

— Tauragės Klubo 'pusmeti
nis narių susirinkimas įvyks 
liepos 7 d., šeštadienį, 5 vai. vak. 
šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Prašome atsinešti narių knyge

les. Susirinkimas įvyks nežiū- 
jrint atsilankiusių skaičiaus. Po 
susirinkimo bus vaišės.

i Valdyba

. ■— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5. no appointment neces. 
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-)

Są"

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

(Pr).

— Adm. Thomas L. Molone 
Jr. parinktas nauju Great Lake 
bazės viršininku.

— Nikaragvos aviacijai pra

dėjus bombarduoti primiesčius, 
ūkininkai nesileidžia nuo kal
nų, bet nieko neįleidžia į kal
nus. Neveža javų ir daržovių 
į miestus.

KAIP SUDAROM
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šule 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, "Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomb 
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.

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tei. 776-4956.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Av*.
Tel. 927-3559

HELP WANTED — MALE
Darbininkv

PART TIME
News Monitoring Service needs local 
agents. Extra spare time income. No 
experience necessary.

CALL TODAY
' 843-7001

Ask For Cathy

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Išnuomojamas gražiai atremontuo
tas butas Bridgeporte, 3-me aukšte. 
Pageidaujamo vyresnio amžiaus lie
tuviu pora ar vienas, be vaikų ir 
kambarinių gyvuliukų.

Tel. 523-4109.

NAMU REMONTAS
i-

Langai — Durys — Porčiai — 
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

ENERGY 
WISE .

118

Limit use of diswasher j 
tc once a day. after the 
evcn’nq meal, and cut 
excessive use of water 
end electricity.
Don't be a Bom Loeeri t

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street 
Te!. REpublic 7-1941

Siuntiniai t Lietuva 
ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. ToL YA 7-5986

Natary PnMta 
INCOM1 TAX SIRVICI

tal» pat daromi vtftteaL gtelslt 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pr* 

tymai Ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F.'Za polis, Agent 
3208/z W. 95th St. 
Everg. Park, HI, 
60642, - 424-8654

State Farm Fue and Casualty Company

ADVOKATAS į
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,
Tol. 776-5162

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

40 metu, patarnaudama klientams, g

Apdrausta* perkrautfymai 
U {vairip atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 37MM2 arba $76-5996
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