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Rezoliucija Pabaltijo valstybių klausimu
Į JAV Kongresą buvo įnešta 

VLIKo ir ALTos pastangomis 
pagrindinė bendra rezoliucija, 
apjungianti visas anksčiau įneš
tas rezoliucijas Pabaltijo vals
tybių klausimu. Joje iškeliama 
neteisėta Lietuvos okupacija, 
Sovietų Sąjungos įvykdyta su
laužant visus tarptautinius susi
tarimus. Sect. 1 (a) — Atstovų 
Rūmai reikalauja, kad Amerikos 
Prezidentas pavestų JAV dele
gacijai į Madrido Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
Konferenciją siekti: kad Sovie
tų Sąjunga atitrauktų iš Pabal
tijo valstybių visą karinį, poli
cinį ir administratyvinį aparatą. 
Pagal Helsinkio Baigiamojo Ak
to 8 paragrafą, kurį ~ pasirašė 
JAV, Sovietų Sąjunga ir 33 ki
tos valstybės, žmonėms yra su
teikiama pilna teisė apsispręsti 
dėl valdymosi formos (self-de
termination right). Remiantis 
tuo pačiu paragrafu, ta teisė 
turi būti grąžinta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žmonėms. Tai 
turi būti atsiekta laisvų, nęįįdiu-

- domų - rinkimų - būdų, po Jung
tinių Tautų priežiūra, po to, kai 
Sovietų Sąjunga atitrauks savo 
karines, policijos ir administra
ty vinį aparatą iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos.- Sect. 1 (b) — 
JAV Prezidentas turi per komu
nikacijos kanalus ir- JAV infor
macijos agentūras- dėti visas 
pastangas, kad-Į Pabaltijo vals
tybių klausmą būtų atkreiptas 
kitų valstybių dėmesys. Sect. 1 
(c) — Prezidentas. turi panau
doti savo įtaką, kad kitos vals
tybės • prisidėtų prie . Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės at
statymo rezoliucijos. Sect 2 (a) 
— Prezidentas turi įspėti Sovie
tų Sąjungą, kad šis Sovietų Są
jungos įstatymas būtų žalingas 
JAV-bių interesams ir pavie
niams JAV piliečiams. JAV-bių 
Valstybės Sekretorius turi įspėti 
visus į Sov. Sąjungą vykstan
čius dėl šio įstatymo galimos 
neigiamos interpretacijos, šios 
rezoliucijos pagrindiniai sponso- 
riai yra: Kongresmanai E. Der- 
winski (IL), James Blanchard 
(Mich.), Samuel Stratton (NY), 
Lawrence Coughlin (PA), 
Frank Annunzio (IL), C. W. 
(Bill) Young (FL). Iki birželio 
26 d. jau 51 kongresmanas rėmė 
šią rezoliuciją. VLIKas ragina 
visus lietuvius rašyti savo kon- 
gresmanams prašant remti Joint 
Congressional Resolution in 
Support of Baltic States.

Birželio 26 dieną Washing
tone, DC, Subcommittee on In
ternal Organizations of the 
House Foreign Affairs Commit
tee apklausinėje! liudininkus ry
šium su rezoliucija dėl Pabal-

KALENDORftLIS

Liepos 6: Romulas, Ritonė, 
Bartnikas, Zekas.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:28.

šiltas, vėjuotas, gali lyfi.

tijo valstybių. Apklausinėji
mams vadovavo pakomiteto pir
mininkas kongresmanas Don ’ 
Bonker (Wash.). Liudininkai 
tame a p k 1 ausinėjime buvo: 
kongr. RobertjK- Dornan (CA);( 
Robert Barry, Assistant Secre
tary of State, European Affairs; 
dr. Kazys Bobelis, VLIKo pir
mininkas ir Pasaulinės Baltų 
Santalkos • (World Baltic Con
ference) pirmininkas; Gunars 
Meierovics, Jungtinio Amerikos j 
Baltų Komiteto (Joint Baltic 
American National Committee) 

-pirmininkas; Povilas Vaičekaus
kas, neseniai atvykęs iš Lietu
vos, kuriam vertėjavo ir padėjo 
p. Marija Rudienė, BALFo pir
mininkė.

Liudininkai .savo parodymuo
se apibūdino padėtį Lietuvoje, 
pasipriešinimą okupantui ir vil
tį, kad Lietuva ir vėl bus laisva 
ir nepriklausoma.

(Eltos informacija)

Išradimas kovoje 
su //bom^omanija/z

CHARLESTON, W. Va.—Ko
voje su kriminalu padarytas iš
radimas, panašus pirštų nuo
spaudų išradimui, kuris bus la
bai naudingas kovoje su “bom- 
bomanija”, teroristais, dinamito 
vartotojais. Išradimas neapsiėjo 
be aukos, bet dabar yra daug 
vilčių, kad piktadarių dinamito 
vartojimas sumažės ar visiškai
sustos.

.Vienas Betlehem Steel plieno 
liejyklos Sparrows Point, Md., 
darbininkas Nathan Allen, 45 
metų .amžiaus, vieną gegužės 
dieną po darbo, kaip kiekvieną 
dieną, sėdo į savo automobilį 
važiuoti namo, tik nebeišvažia
vo, o su savo automobilio ske
veldromis išlėkė į dausas. Kerš
tininkas jam po sėdyne buvo 
padėjęs dvi lazdeles dinamito, 
kuris buvo naujai gamintas pa
naudojant naują išradimą — į 
dinamitą įmaišant mikroskopi
nius kiekius spalvotos plastikos.

Tos spalvos yra tikras adre
sas sprogdintojui surasti, nes 
kiekviena plastikos dulkelių 
spalva kriminologijoje turi tiks
lą: viena rodo, kur ir kada ga-’ 
mintas, kita — kur ir kokiai fir
mai ar įmonei parduodamas. 
Belieka nustatyti, kad dinami
tas pagal parašą duotas ar par
duotas. Tada kaltininko radi
mas darosi daug lengvesnis.

Kiek JAV-bese nukrito 
gazolino sunaudojimas?^ 
Ekonomijos planavimo grupė, 

reprezentuojanti 24 Vakarų 
valstybes, paskelbė, kad per pir
muosius šių 1979 metų mėne
sius naftos sunaudojimas nukri
to septyniais vieno nuošimčio 
dešimtadaliais, kai per tą patį 
laiką penkiose didžiosiose vals
tybėse padaugėjo 3.3 nuoš. Tos 
“didžiosios” valstybės — Pran
cūzija, Vakarų Vokietija, Brita
nija, Italija ir Olandija. Tos in
formacijos paskelbtos pradedant 
įkaisti ginčui, kas — Jungtinės 
Valstybės ar Europa daugiau 
degalų sunaudoja ir kas daugiau 
padarė naudojimui sumažinti.

zidentas Carteris, patyręs apie 
ruošiamus planus gazolino at
sargoms sudaryti ir kitus pla
nus. priešingus Tokijo pasitari
mams, pranešė, kad jis nebesu
stos Havajuose parado priimti, 
bet iš Seoul miesto skris tiesiai, 
į Washingtoną. Susipažinęs su 
parinkta informacine medžiaga 
ir paruoštais dėsniais gazolinui 
tvarkyti, jis paprašė daugiau lai
ko politikai nustatyti. Tiktai iš
aiškinęs naujai susidariusią pa
dėtį, prezidentas paruoš kalbą 
krašto gyventojams ir instruk
cijas visiems atsakingiems pa
reigūnams.

Prezidentas turėjo kalbą kraš
to gyventojams pasakyti ketvir
tadienį, bet jis ją pasakys šiomis 
dienomis, greičiausiai sekma- 
dienį.

TARIASI £U ENERGIJOS 
SPECIALISTAIS

Pirmomis ketvirtadienio va
landomis prezidentas Carteris 
pradėjo pasitarimus su atsakin
gais energijos ir finansų parei
gūnais. Pirmiausia prezidentas 
aiškinosi su James Schlesinge- 
riu, kuris turi visus duomenis 
apie naftos bei degalų atsargas 
ir galimybes jų daugiau gauti. 
Be to, prezidentas gana ilgai ta
rėsi su finansų sekretoriumi 
Blumenthal. Jam rūpėjo nusta
tyti, kiek kainuos Amerikai 
naujas arabų naftos kainų pa
kėlimas ir ką galima daryti 
toms kainoms sumažinti. Nafta 
reikalinga pramonės ratams 
sukti, bet taip pat reikia tiksliai 
apskaičiuoti kiek pramonei kai
nuos tas pabrangimas.

Prekių kainų pagrindu lieka 
Amerikos doleris. Pirma pran
cūzai. o dabar arabai stengiasi 
dolerį nuvertinti, bet bus ima
masi priemonių jį stabilizuoti.

AMERIKOS PRA
MONE DIRBA

Prezidentas patikrino, kad 
Amerikos pramonė dirba visu

7

Chicagos Grant Parke Liepos 4-osios išvakarėse susirinko šimtas tūkstan
čių žmonių šventei . minėti ir muzikos pasiklausyti.

PREZIDENTAS CARTERIS TARIASI
SU ŠLESLNGERIU IR BLUMENTHALIU
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’ NUSTATYS GAZOLINUI TAUPYTI POLITIKĄ.
" NEPIRKS ARABŲ'GAMINAMOS NAFTOS

WASHINGTON. D.C. — Pre smarkumu. Jeigu, pramonei rei
kalingas didesnis naftos kiekis, 
tai-reiškia, kad pramonė dirba 
daugiau, negu praeitais ar už
praeitais metais. Amerika ga
mina pačias naujausias elektro-1 
nines mašinas, kurios labiausiai 
reikalingos arabų pramonei, bet 
už jas arabai turės žymiai bran
giau mokėti.

Prezidentas Carteris. pasita
ręs su valstybių galvomis Japo
nijoje, prižadėjo imtis priemo
nių naftos, ir degalų gamybai 
Amerikoj. Prezidentas yra įsiti
kinęs, kad JAV pramonės gali 
pagaminti sintetinį gazoliną, ku
ris gali būti naudingas maši
noms sukti. Be to. turi imtis 
priemonių gauti daugiau mylių 
iš galono degalų. Jeigu šiandien 
galonas nustumia mašiną 14 my
lių, tai nauji motorai tą pačią 
mašiną turi nustumti 50 mylių. 
Šioji energija taip pat privalo 
būti naudinga šilumai ir pra
monei. Prezidentas yra numatęs 
ir kitų šaltinių energijai. Jeigu 
paprastas medžio lapas gali su
kaupti daug energijos, jeigu 
erdvėje skriejantieji instrumen
tai naudoja saulės energiją, tai 
Amerikos fizikai gali išrasti 
geresnes priemones saulės ener
gijai kaupti.

Amerikos ūkininkai moka au
ginti javus, daržoves, vaisius ir 
galvijus. Sekretorius Blumen
thal yra įsitikinęs, kad Ameri
kos farmeriai neleis doleriui 
smukti, nes daugelis tautų lau
kia ne tik Amerikos mašinų, bet 
ir javų, riebalų ir mėsos.

Nuskandino trem
tini v laivą

KUALA LUMPUR, Malaizija. 
— Malaizijos pakraščių sargyba 
šiandien norėjo susodinti ir iš
vežti į jūrą 400 Vietnamo trem
tinių, nelegaliai atvykusių į sa
lą ir norėjusių apsigyventi. Ket
virtadienio rytą tremtiniai vi
siškai sunaikino laivą, nes jis 
jūron1 plaukti visai nebetiko.

i Sostinėje perdaug 
! dega šviesu

WASHINGTON. — “žmonių 
advokato" Ralph Naderio Kon
gresu ’ tikrinti grupė iškėlė kal
tinimą, kad tuščiuose Kongreso 
ofisu, raštiniu ir kt. rido
se per ištisas r ir žiba-dega 
visos elektrom •. lesus, o per die
nas kai kurie štabų tarnautojai 
dreba nuo šalčio, un perdaug 
atvėsinus, ir pareiškė, kad Kapi- 
toliuje nepastebeta jokių ener
gijos taupymo žymių, kuomet iš 
piliečių primygtinai prašoma 
aukotas ir taupyti negausias at
sargas.

“Aišku, kad mūsų federali- 
n:ai įstatymų leidėjai nevartoja 
jokiu taupymo priemonių ir ne 
tik šva'sto energiją, bet ir švais
to mokesčių dolerius", pasakė 
R. Naderis.

Erdvės laboratorija gali 
kristi liepos 12 d.

WASHINGTON, D.C.—Astro
fizikai ir matematikai apskai
čiuoja. kad erdvėje skriejanti 
laboratorija (Skylab) gali kristi 
liepos 12 dieną. Pirmas jų pra
nešimas sakė, kad ji kris tarp 
birželio 10 ir 20 dienų. Vienas 
kitas tvirtmo. kad ji gali kristi 
šio mėnesio 15 dieną. Dabar aiš
kėja. kad per klaidą buvo išleis
tas didokas kiekis joje buvusių 
degalų. Tų degalų išleidimas 
galėjo pagreitinti laboratorijos 
kritimą. Bet platesnio paaiški
nimo šiuo reikalu dar nepa
daryta.

Amerikos atomas 
palaiko taika

WASHINGTON, D.C. — Pa
ruoštoji strateginių ginklų su
tartis su Sovietų Sąjunga gali 
būti netobula, joje reikėtų pa
daryti pagerinimus, bet ji, ir ne
tobula, palaiko taiką tarp Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos, pa
reiškė Wisconsin© kongresma
nas D. Les Aspin.

— Narai pasiekė Meksikos 
įlankoje sprogusį vamzdį, bet 
nepajėgė sustabdyti besiver
žiančios naftos.

SOMOZOS KARIAI NEPAJĖGS
SUKILĖLIŲ NUGINKLUOTI

NIKARAGVOS PREZIDENTAS ATSISAKĖ KLAUSYTI 
JAV AMBASADORIAUS PATARIMO

MANAGUA. Nikara^a. —
Sandinistų karo vadovybė pa
skelbė, kad praeitą trečiadienį 
sukilėliams pavyko užimti pro
vincijos sostinę Rivas. Somozos 
nacionalinė gvardija nė neban
dė priešintis pirmyn žygiuojan
tiems sandinistų daliniams. Jie 
neturi lėktuvų, bet važiuoja šar
vuotomis mašinomis, kuriu na
cionalinė gvardija, palikta be
veik be amunicijos, nepajėgia 
sustabdyti.

Antradienį ir trečiadienį vy- 
kusieji susirėmimai aiškiai pa
rodė. kad nacionalinė gvardija
nepajėgia išmušti sukilėlių iš 
užimtų priemiesčių. Be to. viso
je pietų srityje nacionalinė 
gvardija traukiasi. Vienur pasi
davė nelaisvėn, o kitur, pozici
jas palikę, bėga šiaurėn.

Amerikos ambasadorius dar •5^ kenksmingi, 
kartą pasiūlė prezidentui Somo-, 
zai sudaryti liberalinę .vyriau-v Koks tai biznierius, Melvin L. 
sybę. baigti tarpusavio kovas iri^evy, per savo advokatą Joel J. 
grąžinti normalią tvarką. Pre- j Sprayregen prieš Sanitarinį Dis- 
zidentas Somoza pakartojo tuos' trikt3 'skėte $40 milijonų ieški- 
pačius motyvus, kuriuos anks-;n*° aiškindamas, kad var- 
tyvesniame susitikime minėjo, j todamas “Nu-Earth tręštoje 
ir atsisakė išvažiuoti iš Niką- i dirvoje augintas daržoves jis tu-
ragvos.

JAV ambasadorius priminė, I 
kad jam. kaip prezidentui, daug Į 
geriau išvažiuoti užsienin, kol j 
nacionalinės gvardijos vadovy
bė palaiko tvarką. Prezidentas 
Somoza atmetė ir šį pasiūlymą, į 
bet nustatyta, kad jis išvykęs [ 
iš sostinės. Manoma, kad jis iŠ- j 
vykęs į šiaurę, kur šaukiamas 
karo tarybos pasitarimas. Jeigu 
kariai matytų pralaimėjimą, tai 
tada jie gal ir patartų Somczai
pasitraukti. Karo vadai bijo, 
kad nacionalinės gvardijos ka
riai nepradėtų mesti ginklus ir 
eiti nelaisvėn. Jie neturi amu
nicijos.

Nedidelė sukilėlių radijo sto- penkių motociklistų žudynės ne
lis ketvirtadienio rytą kartojo j tolimoje apylinkėje. Tuo tarpiu 
pranešimą apie Rivas miesto ir neišaiškintos mirties aplinkybės
orovincijos pasidavimą sukilė
liams. Nacionalinei gvardijai 
išvykus į šiaure, ūkininkai su
riko nuvežti maisto Į miestus.

Praeitą pirmadieni išlaisvin
toje pietų Nikaragvos provinci
joje įvyko labai svarbus pasita
rimas apie tolimesnius Nikarag
vos Liaudies Fronto planus ir 
planuojamus smūgius Somozos 
diktatūrai. Oficialiai paskelbta, 
kad pasitarimuose dalyvavo 
Kosta Rikos. Gvatemalos ir Pa
namos atstovai, teikia karišką 
ir ekonominę paramą kovojan
tiems Nikaragvos sukilėliams. 
Nikaragvoje buvęs Kubos at
stovas Roberto Collejas. Violeta 
Barrios de Chamorro. Sergio 
Ramirez ir Panamos prez. Aris
tides Royo. Atvv kę Kubos. Pa
namos ir Gvatemalos svečiai 
buvo partizanų garbingai sutik
ti. grojant muzikai ir einant 
garbės sargybai.

Niekam ne paslaptis, kad su
kilėliai gavo iš Panamos pačių 
naujausių ginklų, o ’s Kubos 
gerų patyrusių pai'izanų. Ku
biečiai moka sūstabdvti tankus.

Byla dėl "Nu-Earth"
CHICAGO. — Sanitarinis 

Distriktas buvo padaręs naudin
gą išradimą, tai yra iš kanaliza
cijos dumblo spaustas trąšas 
daržams ir dirvoms gerinti. 
Distriktas tas trąšas, pavadintas 
“Nu-Earth” spaudė ir dykai da
lino daržininkams ir laukinin
kams. kol U.S. EPĄ (Jungtinių 
Valstybių Aplinkos Apsaugos 
Įstaiga) dviem patikrinimais 
nustatė kad ta “Nu-Earth” turi 
pavojingai daug kcrk'’w‘ngo 
metalinio elemento cadmium ir 
kad daugiau kaip 2.5 (pustre
čios) dalies to elemento milijo
ne dalių žemės gali pakenkti 
vartotojų inkstams. Reiškia, toje 
žemėje auginti maisto produk- 

• tai (daržovės ir bulvės) gali 

rėš išlaidų patikrinti savo svei
katą ir sumokėti už dirvožemio 
išvalymą.

North Caroiinoje nušovė 
penkis motocikiistus

CHARLOTTE. N.C. — Visa
me krašte, palyginus. Liepos 
4-oji praėjo labai ramiai. Pa
prastai. trafiko nelaimėse žuvu
sių automobilistų skaičius pa
siekdavo iki keliu šimtu, bet šiV 
kartą žuvusių skaičius buvo žy
miai mažesnis. Manoma, kad ga
zolino stoka prie to daug prisi
dėjo. Be to. nutarimas taupyti, 
degalus daugelį laikė namie.

Visa krašta nustebino baisios' 

ir priežastys, bet policija nu
statė. kad motociklistai buvo 
nužudyti. Policija mano, kad tai 
gali būti dviejų motociklistų 
grup’ų tarpusavio kovos rezul
tatas. Policija labai atidžiai ty
rinėja šias žudynes.

— Ambasadorius R. Strauss 
pareiškė k-4 oalestiniečiai ne
galės deryti jok cc įtakos į jo 
spre . us.

juos pad ga ir eliminuoja, o pir
myn žygiuojančius nacionalinės 
gvardijos karius skynė kaip 
zuikius. Nacionalinės gvardijos 
vadai vėlai susiprato sustabdyti 
mirtin siųsti karius. Daugelis 
žuvo prieš kubiečių ir panamie
čių laikomas pozicijas. Naciona
linės gvardijos kariai jaučiasi 
pralaimėję, palikti be amunici
jos ir be tikros vadovybės.

Panamos prezidento Royo 
atvykimas Į partizanų išlai. /n- 
tas pietų Nikaragvos prov::.?U 
jas aiškiai parodė, kad Panamos 
vyriausybe yra suinteresuota 
įvykiais Nikaragvoje:



Drauge 1D78 m. spalio mėh. nis išvažiavo į ok. Lietuvą tuo- 
J. Kuprioniš parašė straipšhĮ iš
gadindamas jam nepatinkamą 
spaudą ir tokios spaudos leidė
jus, bendradarbius ir skaityto
jus esant žemos kultūros lygio. 
Naujienose tokį jo neapgalvotą 
ir niekuo nepagrįstą išpuolį pa
vadinau įniršiu ar pakantos sto
ka. Mano įtikinėjimai, matomai, 
J. Kuprioni nepaveikė — savo 
klaidingos galvosenos nei atsi
sakė nei persvarstė. Neužilgo 
parašė man piktai užgaulingą 
laišką — ir, Kaip jau įprasta, 
primesdamas man, kad aš be- 
pildąs kokią tai nustatytą liniją. 
Per bičiulius tebegirdžiu J. Ku
prionį su pagieža prieš mane

jau pasipylė ir atgarsių. Neap
tilo ir sugrįžęs — taip spaudoj, 
taip ir privačiuose ar ir viešuo
se pokalbiuose. Bene daugiausia 
pasigaunant tos Žurnalistų S-gos 
pirmini nkystės.

Po ilgesnės tylos — pusme
čiui praslinkus — Akyla prasi-

Naujienose ilgu, J. Kuprionį nie
kinančiu ir. kiek tik besugebė
jo, šmeižiančiu rašiniu.

šių laikraščių redakcijos, J. 
Kuprioni paliečiančių, mano 
laiškų neatspauzdino. Pasirodė 
ir daugiau rašinių, o taip pat ir 
kituose straipsniuose aštresnių

- - v- , . įtarpų. Tat, nors ir kai kurių 
atsiliepiant, šis mažas prasklei-1 tramdomas „ebejsivelti į šį žei
dimas teliudija, kad J. Kuprio- visgi negaliu susilaikyti 

.nemetęs žvilgsnio išeitos kryp
ties. Akyla savo rašinyje drebia 
kiek tik besugebėdamas įvairiau
siu šiukšlių. Pradedant net to
kiais niekniekiais: kaip sugrį
žęs vilkėjo, šventoriuje bailiai 
laikėsi, ką ok. Lietuvoj matė 
ar nematė; kad jis katalikas in
ternacionalistas, bet, kad jam 
kapai nebūtinai turį būti kata
likiški — kad tik gražūs. Įri- 
kiudja J. K., nežinia kuriam ga
lui, į kokį tai, nosini” tipą ir į 
NENORMALIŲJŲ žmonių ei
les ! ! Ir dar daug visokiu nesą- 
monių priraizgė. Tarp kitų, kad 
J. K- beskaitydamas paskaitas 
net galėjęs Amerikos miškinin- 

tai mintyje ne kiekvieną šanty- kystės ar jos mokslų paslaptis 
kiavimą su pąxėrgtai's- lietuviais išduoti ! - 
tuojau turime aplarti-pripažin-' 
Ii bendradarbiavimu: su kvislin- 
gais. Čia reikalingas- ne tik ap
dairumas, bet. ypač atydus įžval
gumas. Gal pat svarbiausia — 
diskutuotinų įvykių nėiŠpūtimas 
į padanges. Svarbiausia, kai pa
liečiami jų veiklos likiminiai ar 
ir jų pačių išlikimo klausimai. 
Jiems ir patiems nelengva išla
viruoti iš visokių budrių pink
lių. čia besirungdami dėl kurių 
nors Įvykių net meškiškai ten į vęs pasižadėjimus atlikti parti- 
ėsantiems patarnaujame, r y | jai naudingas užduotis ir teigia:

KSti praeitą vasarą J. Kuprio--

nio netikęs išpuolis neturi sulai
kyti kitaip suprastos tiesos pa-| 
reiškimų apie jo kelionę Į ok. 
Lietuvą.

Sunku nustatyti kur baigiasi 
ryšių palaikymas ir prasideda 
bendradarbiavimas. Ir veiksnių 
pasitarimo bendra išvada tenu- 
sako su tauta bendravimo AP
DAIRUMĄ PAGAL TAUTINĘ 
SĄŽINĘ IR SUPRATIMĄ

Negalima prileisti, kad;„ pa
vergtos tautos dauguma' sau ir 
savo kraštui nesiaukdtų aky- 
vaizdžiai ar tik prisidengus.. Ki
taip tuščios būtų .pastangos ka- 
lantų, petkų, - sądūnaįčių; gajaus- 
kų, nes kas beatsilįeptų? Turint

Mėginti Akylai įrodinėti, kad 
jis nenusimanančiai ’’nusirašė, 
būtų bergždžias dalykas. Tik 
apgailėtina, kad tokiais svaičio
jimais spaudos puslapiai taip 
gausiai yra užpildomi.

■ Tačiau didesnį rūpestį sukelia 
Akylos patiekti neabejotinai 
aky vaizdūs šmeižtai. Jis savo 
rašinyje suktai nuvairuoja, kad 
J. Kuprionis. nors gal ir ne par
tijos narys, bet galėjęs būti-da-

galvoja, kad J. K. vykdo ank
styvesnius pasižadėjimus ko- 
inunistų partijai ir jam partijos 
leista Amerikoj dalyvauti visuo
se veikiančiose organizacijose 
ir jose DESTRUKTYVIAI (pabr.Į 
P. š) veikti.”

Nors klausia: “Ar Jono Kup
rionio veržlumas yra įgimtas ir 
tipiškas ar ankščiau kada lai 
du.ių PASIŽADĖJIMŲ TESĖ
JIMAS?” (pab. P.Š.). !

Ečt kitoj vietoj jau tvirtina: j 
“MASKVAI PATIKĖTINIS —; 
JONAS KUPRIONIS...” (pab. Į 
P.Š.). ’ '

Ar Akyla šiuos teigimus kuo 
nors parėmė ir ar gali įrodyti .'’i 
Čia reikia staptelti ir priminti, 
kad tokie apšaukimai komunis ’ 
tuojančiais, komunistų bendri-, 
įlinkais, ar bendradarbiauto jais, 
mūsų spaudoj yra taip įsivyra
vę lyg rusui keiksmažodis Neri 
ką pažeminti—pasakyk laikosi 
nustatytos linijos, stuk telk — 
— suskambės žirklės, atsilieps 
agentas ir 1.1.

Kaip ten jie turi laikytis ir 
išsilaikyti, mes čia nežinome ir 
žinoti nereikia! Jie yra kūryb'ii- 
gi ir bet KURIOSE APLINKY
BĖSE veržiasi pirmyn. Tat ar 
yra ko stebėtis, kad ir svetinjų- 
jų iškreiptų priemonių slėg:ami 
kiek Įmanydami siekia gerbū
vio, puoselėja tautines apraiš
kas, saugo gamtinį turtą, isto
rinius paminklus ir visą kas sa
va. Tik jie suranda ir žino ke
lius, kurie Įmonomi ir priimti
ni. Mums lengva suklysti ir jų 
laikysenoj ir mūsų su jais santy
kyje. Kaip ir J. Kuprionio kalti
nime, kad “petroniškai” globo
jamas važinėjo. Jei ryškinčiau Į ;r pra§0 metinio balanso. O čia 
plačiau, turėčiau skverbtis į lejciėjai redaktoriai, rašantys, 
perdaug jau slidų praskleidimo įjįndradarbiai. ir prenumerato- 
kelią. lik tiek galima priminti,.rjaį, visi turi būti vienos min

ties. Atseit suktai prašo stoti į 
komunistų partiją” (?! P.Š.).

Sunku net' pagalvoti, kad 
Akyla sugebėjo tokį jovalą su
lipdyti! Kupridnio net mažiau 
sios užuoinini^ nėra apie ok: nurodo kaip pavizdingą kovoto-1

FUTTrUHAS ADi i IksčitiObe

APIE VOLDEMARININKUS
(Tęsinys) -

Per radiją girdimam tokiam: našiai, savo nusistatymui ir bal- 
žodžiui visa Lietuva tegalėjo sui sustiprinti vyriausybė su- 
pritarti, nes visoje Lietuvoje j sikvietė apie 60 įvairių visuome- 
gausiai pridygę partizanų kapai nės veikėjų, tr Čia be jokio švy- 
skelbė akivaizdų tautos karžy- ravimo visuomenės atstovai pri- 
giškumą. vyriausybės nusistatymuitarė vyriausybės nusistatymui

Entuziazmas ėjo per kraštą, neišduoti idealo, vardan klino 
įvairūs kolektyvai, įstaigos, į- sukilėliai kraują liejo.
monės, inteligentai, darbiniu-, BeĮ tie v6kiečių reikalavirtiai 
kai, ūkininkai džiaugėsi išsiva-!^ audimai stiprėjd ir gtfp. 
davimu iš vergijos. Sveikinimai ^..
vyriausybei ėjo dešimtimis iš/ ‘ ,
įvairiausių vietų. Reikėjo lie-'l PRIEŠ LLV NACIAI
siog jaudintis, .skaitant ant Jau 25 Kidno

‘2er.^.ent°Lai:ii_O?0 lailko komendantas gen.
ĮPohl įsakmiai pabrėžė LL ty- 
•riausybės atstovams (L. šlepe- 

, . čiui, V. Landsbergį ui-žemkal-
kuriais buvo šimtai pavardžių, gt Lušiui įr z Ivinskhi)>

provincijos krautuvėje surasto- 
popieriaus gražiai išrašytus ir 
išpieštus sveikinimo tekstus, po

net vadindamas geru laikraščiu. 
Tačiau manytina, kad čia Aky
los yra kaž kas ne taip nušvies
ta. Akyla skaitydamas Drauge 
J. Kuprionio straipsnį “Mintys 
apie Spaudą . . .” nesusigaudė 
ir va ką, savo išveidžiojimuose 

i parašė:
“Atrodo, kad JJ<. rusų — ko

munistų spauda (nors ji rašo 
lietuviškai) permažia remiama

rašantys.

kelią. Tik tiek galima priminti, 
kad yra pakankamai keliauto
jų, kurie tik už asmeniškas pa
slaugas būna atlyginami. Pavyz
džius nurodyti jau būtų net ža
linga.

Galima būtų tarti, kad J. K. 
tikrai yra nesusi gaudąs komunis
tinėje propagandoj- ir mele, jei 
jis ;giria, kaip AkjHa rašo, ten 

“Kiekvienas padorus lietuvis Į leidžiamą komunistinę “Tiesą”

Lietuvos komunistinę spaudą 
ar kokį ten sJųlymą stoti į ko-

žiūri kilos tautos. Lietuvis su 
mišku yra ORGANIŠKAI SU
AUGĘ (p.P.Š.). Antai ąžuolą jis 
iaiko tautiniu medžiu, kuris 
simbolizuoja BŪTYBĘ — iš ma
žos gilės augdamas, GILIAI Į- 
LEIDŽIA ŠAKNIS Į SAVO AU
GIMO VIETĄ, į dirvą, ... sa
vo šakėmis SIEKLA SAULĖS 
. . . miškas lietuviui buvo ir TE
BĖRA didelio sentimento ob
jektas . . . visur matvti . . . rū- 
pestinga ranka.” (pab. P.Š.) Arjskirti Lietuvos lsbui . , # 
bereikia šias pastraipas versti j 
rvškesrie kalba! Miškininko rū-j 
bo žalioji spalva stipriai reiškia-;

dažnai rūpestingai darbu rankų 
išvingiuotomis raidėmis. Kai te
legrafas ir telefonas iš viso tik *■ 
karo reikalams teveikė, tokie 

i sveikinimai būdvo pristatomi 
{savomis priemonėmis — moto
ciklais, dviračiais, arkliais ir 
pėsčiomis, ir jų susidarė stora 
byla.

Sekmadieniais
nariai, kol nebuvo jiems atim
tos paskutinės susisiekimo prie
monės, lankė provinciją ir in- 
formavo gyventojus api’e padrLuv0 trakdoma palaikyti betko 
ip Ir visuomenės gyveno tuo pa-4kius sant kius su įleUWu vy. 
du užsidegimu, iš kurio kilo ir> da.
budingas vmnoje _ kalboje vr,VQ rKpekto jai- įį

Pa'jjam buvo leidžiama iš viršaus. 
Čia jau reiškėsi ir toliau labiau 
ryškėjo skirtinga kariubinenės 

Pa'jir partijos linija, ar bent taktas. 
1 -

Į Toš pačios dienos vakare, kai
Kai atėjo pati sunkiausia die-' Posl ant rotušės aikštės žo. 

na nagoje okupacijoje, kai nau-j Iy?p LL yyrįai^bU: nariams

kad su LL vyriausybe jis nega
lįs tartis: tam jis neturįs jokių 
įgaliojimų. Bet su tos vyriausy- 

;bės paskirtu komendantu pulk.
J. Bobeliu palaikyti santykius 
jau nematė kliūčių. Nors gen. 
Polil ir vėliau parodė didelio ko
rektiškumo LL vyriausybės at
žvilgiu, bet iš dažnų vizitų* paszvugm, uei is ukzjiu vizAių^pa 

vyriausybės j. (savo “Feldkommandantur
gen. <Pohl įkūrė buv. Lietuvos 
užsienių reikalų ministerijos rū
muose) buvo matyti, kad jam

riausybei pirmininkaujančio 
reiškimas:

mums buvo padovanotos
vybės, ir jas turime dabar

-- -------•’ £------ ----i’“ — *--------  . , | * “** -4 V, £ XO. U.CIX1CLUJ.O 
si tarptautine kalba. Ji pasilieka Jasis okupantas reikalavo, kad.daŲ< audienciją ir. atsakinėjo į 
lygesnė ir tarp prievartiniai su- vyriausybe nebesivadintų v5“ jvairnis klausimus,: per Kauno 
sidariusių pažiūrų tolių. riausybe, o tik “ratais” ar pa-; radiofon§ vokiečių kariams vo-

P. Ignaitis Naujienose

ją už besąlyginę išeivijos tole-

Great 
Americ

Drea 
Machin

čulAr dream by joining the Payroll 
Stringi Plan where you work, or the 
Joud-a -Month plan inhere you bank.

Baton you know it, your American 
> am wUl b* a reality.

kiškai “Propaganda Kompag- 
nie” spikeriai kalbėj o apie se- 
nųjų į “ordino,, žemių” laini^jl- 

’ ■•vokiečių.’/ Memelio

j būtų atstovavęs kuriuo nors bū
du žurnalistus. Jis jokie, pareiš
kimo nepadarė “Gimtajam Kra- j . M.

šie” r.clnei kSip T® ^^ipėaė,) atg3vim,’> ir tt Tą
kyla klausimas kam keliama -■ -■ - «• - • -
audra vandens bliūde?

Priekaištaujama, kodėl J.K. 
sugrįžęs nepadarė aštrių pareiš
kimų prieš okupantus. Lygina
ma su amerikiečiais . keliautd- 

r kiti vra’jais, kurie daugiau tiesos pasa-J i in&ncs • '
(Šus daugiau)

oku
munislų partiją. Jei jau Akyla pacijki!' (Ū.S.) Jaušminia’ įsi- 
iš rašto to'kių nesąmonių priren- smaginęs, Kupridnį vadina P1L- 
ka, kaip patikėti apie jo tik NAUJO PAMDALu Bb.N- 
girdėtą “Tiesos “gyrimą?! j DRADARBIAUTOJU (?? P.Š.).

Į ok. Lietuvą važinėjo moks-j Į titulu Žur. b gbs p.i 
iilninkų, profesorių, dailininkų, )iimm °- 
rašytojų, menininkų ir šiaip iš-

iš rašto tokių nesąmonių priren maginęs, Kuprionį vadina

Ar Akyla, Ignaitis ir
kilesniųjų net ir kunigų. Vieni tos S-gos nariais, nežūna. S-gos;ką. Ar iš tikro nebesuprantamėj 
tyliai, kiti siūlėsi į minėjimus., skyrių .yra Chicago, Detroit, To j skirtumo?

;:,|Dar kiti net neįsivaizduojamai r onto ir kitur. Nei vieno šky- feendrai paėmus matome, kad 
• v *| ♦ • v y X *111 * *<*!*••• * v * *

pastebėta. Priešingai, Garbės.jiiriai Lietuvai laisvės siekiant 
Teismas (ar ne J.K. turėdamas ■ naudos neduoda 

turį likti nutylėta.
P. šilas

padlaižiškus pareiškimus Gim-įriaus pareiškimo prieš J. K. ne-; be t kurie susitikinėjimai-važinė
tajame Krašte leido atspauzdin- 
ti. Tai vis pavieniai keliaunin
kai. O praeitais metais net virš 
dešimties ekskursijų - inžinierių, 
daktarų ir kitokių tos “tėviškės 
“kviečiami visaip bendradarbia
vo — skaitė paskaitas; apžiūri- , .
nėjo įmones, įstaigas ligonines!kaištų. Pirmoj eilėj čia ir yra 
ir i.t. Svečiavosi 'pas 'Paleckį. 
Petronį Kazakevičių ir kitus 
neabejotinus kvislingus. “Gim
tajame Krašte” visas pustuzinis 
Įvairiausių nuotraukų ir pusan
tro pūšlapio pasikalbėjimo teks
to net su būdinga išvada: “Išsi-Įdos Klubą Cbicagoje. Ir mate-i 
vežame puikiausius įspūdžius.” Į me, kad daug yra rašinėjančių

Ir veik jokio atgarsio. Kodėl į periodinę spaudą iš visų lietu-į 
tokia jiems privilegija palyginus viškų kolonijų. Ar jie yra toš t 
su .keliamu triukšmu dėl Kupri-I S-gos nariais ? 
onio? Kaip minėta, jo vykimo i yra to gražaus vardo pilnutinė, 
sąlygos visai skirtingos ir kon.-!savininkė? Ar ji yra kuo prana-j 
taktai visai kiti. Turiu nuora-įšesnė už paštininkų, žu vau tojų 
ša jo pareiškimo miškininkys- ir panašių sąjungas?! Tat ir ky
lės tenykščiame žurnale “Gi
rios”. Ir santūriai objektyvus ir 
giliai sunlioliiųs. j. K.- rašo: 
“.r. lietuviui miškas-nėra vied 
lik medienos gamykla, kaip-į jį'sėlumas, jei J.K. ok. Lietuvoj

mintyje?) pasisakė, kad niekas

tuvą. Kol J.K. vieton nebus iš- 
linktaš kitas asmuo, reikia pri
leisti, kad S-ga neturi jam prie-

organizacinis vidaus reikalas. 
Pagaliau, ar žur. S-ga yra kokši 
politinis mūsų veiknys? A.- tik 
ne eilinė spaudos bendradarbią 
profesinė S-ga! Juk šalia jos 
matome besireiškiantį Spau- į

Ar S-ga tikrai'

Ha rimtas klausimas: ar J.K. 
būdamas toks pirmininkas iš ti
kro ką nors ypatingo ir berei
škė? Galėtų kilti įgaliojimo tei-

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Avį, . Tel. VI 7-1515

AmAnca la tba place that Is made Seniausias' automobilių pardavėjas lietuvi?

<ix yMiU That means your dreams 
can oome true faster than ever before.

No* E Brw4> txy S'f % biOjrot held te» 
maturity < ft y*n. 10 nwnthe 4* th* Ur* • 
y*Rf). Honda ar* rrplaewd Jf kwt, atoUn. * 3

J51 ml. When ba«M tMy can ba caahad * 
At your bank. Imareal i* not aubaaci to autta

Take stock iri America

Volare Premier Coupe

Chrysler r Plymouth - Arrow mašinos ir 
Statioh Wagon’s už $3,570 ir daugiau.
L A • , / j w h w \

pat dieną, rodos, ir vokiečių te
legramų agentūra paskelbė 
miglotais žodžiais, kad esą Bal
tijos kraštuose kaikurių asme
nų reiškiamos aspiracijos^ neiš
reiškia auswaertigesamto nuo-

A. Kalvaitis pakeltas ŠliA
— veik viskas garbes _ nariii. Povilis lĮargis 

supąziridirio narius šti jo ūllik- 
taiš darbais.

For your headache get 
extra strength and safety, too. 

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
_ A. _ A ‘ W '
- . -  - - ■ .i

< tablet. Gives you safety yoti 
igtnyou

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And ___
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. • iAL, t ■' v -

Like all leading headache expect with extra strėnų 
tablets, Anacin_ starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.
- - - — - -- ■____________________ __ _______ ;    * _______ ’ ■ 'T- • y*- —, »

see us for 
financinP-

AT OUR LOW RATS

CERTIFICATES 
EARN UP TO S%

<ad!
CamptnsW

Qua rterly

OUR SAVINGS

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegularty!

WITH 9EPAVr.1E.VT 
TO FIT YOUR INCOME

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS OO 
PxiU KazaXAVSXAS, JVrnidW Pfeorvi Vlrpnia 74747

BOOTS i M>n.Tue.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat< 9-X

SUBURBS SINCE 1985 1

and Loan

x_
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GEN. TEODORO DAUKANTO JŪRŲ IT’S AMAZiNG!

rodomais telefonais: K. PUM-
■ i H WFR

kuo-

kuo-Plaukiojimas

Co LOSS HL-
CARTWELS 
pass FoR

MONEY ON

TIS 254-2665 ir V. ZINKUS 
776-7579.

■or.cRoi/, V./. A
HURRICANE &LEN A HOUSE 

i oompletelV ana/ leaving 
L QNLX THE ROOF RESTING 
L ON THE FOUNDATION------•

'Gen. T. Daukantas II 

laivo plaukiojimų 

tvarkaraštis

LIEPOS MĖNESĮ

LIŪDNOS IŠVAKARĖS

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių Plaukimo reikalais susitarti, 
kuopa veikloje puoselėdama prašoma skambinti žemiau ntr 
vandens sportą ir su laivu “Gen.
T. Daukantas B” plaukiojimo PŪTIS 927-3559, M. M AKS V Y- 
sezono metu vykdydama jūrinę 
programą, savaitgaliais Michi
gan© ežere atlieka plaukioji
mus. Laivu plaukimai šiais ni
tais pradėti birželio 30 dieną, 
baigiami spalio 1 dieną ir vyk
domi iš Monroe -prieplaukos 
Čikagoje, sekmadieniais, 12 va
landą dienos.

Kadangi kuopos jūriniai šau- 
liškoji veikla iš 'lietuviškosios 
visuomenės susilaukia vis dau- 
giau ir daugiau įvertinimo, o 
taip pat moralinės bei materia
linės paramos, todėl jaučiama 
pareiga bent jūrinėmis priemo
nėmis visuomenei bei savo veik
los rėmėjam atsidėkoti ir tuo 
pač:u dar plačiau su jūrinės šau- 
liškomis veiklos apraiškomis su
pažindinti.

Ryšium su tuo, Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopa kviečia 
Čikagos lietuviškąją visuomenę 
ir organizacijų narius, norinčius 
pasigrožėti Michigan© ežero 
įspūdingomis Čikagos miesto pa
krantėmis, pasinaudoti kuopos 
laivu. Pageidaujant, sutartą die
ną ir laiku, KHies asmenų gru
pei būtų skiriamas atskiras iš
plaukimas ir su malonumu 
plaukiantiems “Gen. T. Daukan
tas II” laivu patarnauta.

Jeigu susidarytų grupė asme
nų, norinčių Michigan© ežero 
bangose pažvejoti, mielai ir 
mėgėjams žvejoti, išplaukiant 
ankstyvą rytą ir prieš 12 vai. 
dienos grįžtant į Monroe prie
plauką, būtų šauliškai patar
nauta.

Vienintelė sąlyga: plaukian
tieji aukos forma apmoka lai
vo kuro išlaidas ir prisilaiko lai
ve nustatytos tvarkos.

It REQUIRED SLAVES

Mūsų kariuomenės žygj je į apie L. Girą kaip apie poetą, ei- 
Viinių dalyvavo estu poetas A.'nantį liaudies dainų pradėtu ke- 

[Rann’bas ir dail. B. Lindė. Poe-‘ liu. S. Nerį laiko jausminga ir 
I tas karštai sveikino mūsų ka- ekspresyvia pcete. Su susižavė- 
riucmenę ir savo įdomins jspū-jjimu mini J. Kossu-Aleksaiidra- 

estų dienraštyje viėių, girdamas jį kaip žmogų 
ir kaip poetą. Prie straipsni* 
įdėtas jo eieraš'io "Lorelei” ver 
timas.

. 6-7 dienomis Laivo kelionė į j 
Un’on Pier, Mich., į kuopos ren
giamą parengimą — Jūros die
ną. mirusių pagerbimą.

14-15 d.d. Plaukiojimai
pos rėmėjams ir kt.

21-22 d.d.
pos nariams.

28-29 d.d.
organ’zacijų

kitųPlauk’o j imas 
nariams.

RUGPIŪČIO MĖN.
4-5 d’enomis plaukiojimai 

kuopos nariams.
11-12 d.d. Laivo ilgesnė kelio

nė Michigan© ežere.
18-19 d.d. plaukiojimas 

pos rėmėjams ir kt.
25-26 d.d. plaukiojimas 

pos nariams.
RUGSĖJO MĖN.

1-2 d.d. plaukiojimas kuopos 
nariams ir rėmėjams.

8-9 d.d. plaukiojimas nariams.
15-16 d.d.

organizacijų
22-23 d.d"

pos nariams.
29-30 d.d. plaukiojimas rėmė

jams ir kt.
SPALIO MĖN.

13-14 d.d. laivo .parplukdy* 
mas iš vasaros uosto Čikagoje į 
žiemos uostą, Dolton, Ill., ir iš
ėmimas iš vandens.

15-19 d.d. laivo paruošimas •: y. Zinkus, J. Ulevičius, M. Mi- 
žiemojimui, darbai ant kranto. . kėnas ir V. Utara.

20 d. plaukiojimo sezono -už- 1 Kuopos Vadovybė

PACIFIC/ “THE

Or ISIS, EGVPT..

stones imdicaTe 
THE OVlNER’S WEALTH'.

CalIFCRNIR OUVES *
ACCORDING T&> TITSH STRMORKOS:- 
MEDIUM. LARGE. LARGER. MAMMOTH, 

GAUT. GUMffO,COL.OS3Rc. MD , 
SUPER-COLOSSFH- !__ ,__

džius parašė
"Paevaleht”. Taip pat palietė 
mūsų tautą ir kai kuriuos poe
tus. štai keletas ištrauką.

"Lietuvis gali būti naivus, bet 
daugiausia jame galima paste
bėti tyrumo, aukštą etinę kul
tūrą ir švelnų grožio jausmą.1 
Lietuvio būdą puošia laisvas tie-j - - „. _. I

kcdama originalume; ji ineniš- 
ka. bet nepaskęsta meniškume. 

_. . . - Jai svetimi žmonės, kurie nega-
. . ;. Ui įsivaizduoti tiesiai išsitiesu-onginaliausias lietuvių liaudies į 

grožio jausmo ženklas, ir tai vie
nintelė Europos tauta, kuri turi 
tiek šių meniniu turtu”. Pamini 
ir dalį mūsų poetų. Atsiliepia

sumas, auksinis širdingumas ir 
svetingumas”. O apie mūsų liau
dies meną rašo taip: "šie kry
žiai ir primityvi skulptūra yra j

Kiek ankščiau tame pat 
■kraštyje apie S. Nerį Ranmtar 
įrašė taip: "S. Neris nebijo pa- 
, prastumo, kaip nebijo ir išsiuvi- 
Įnėtų spalvą. Ji originali ir neieš-

sios gyvatės, kurie mano, kad 
gyvatė visados turi būti kamuo
ly”.

Dailininkas B. Lindė iš to is
torinio momento padarė įdomių 
iliustracijų. Jos visos buvo at-i ‘ -

,-spausdintos estų spaudoje. Jis 
buvo baigęs Berylno 
ją ir meno istorijos 
Studijavo

kuo-

kuo-

SKAITYTOJAS PASISAKO..
RAŠO NUOLATINIS SKAITYTOJAS

“Naujienose” buvo perspaus
dintas straipsnis iš okupuotos 
Lietuvos spaudos apie druską. 
Spaustuvėje per klaidą praleista 
eilutė, kur nurodyta iš kur 
straipsnis paimtas. Ir iš paties

plaukiojimas 
nariams.
plaukiojimas

kitų

kuo- darymas — parengimas šaulių ’ 
namuose.

Pastaba: šios programos vyk
dymas priklauso nuo oro sąly
gų ir ji, reikalui esant, gali būti 
pakeista ar papildyta.

LAIVO ĮGULA: laivo kapi
tonas — K. Pumputis, kapt, pa
vaduotojas — M. Maksvytis.

j Įgulos nariai — N. Martinkus,

(Tęsinys)
straipsnio labai aišku, kad jis 
paimtas iš okupuotos Lietuvos 
spaudos. Bet autorius (j) cituo
ja sakinius ir įtikinėja “Draugo” 
skaitytojus, kad “Naujienos” jau 
priima Lietuvos SSR vardą.

Jis rašo: “Mes nežinome, ko
dėl “Naujienos” taip sustiprino 
prieš mūsų veiksnius ir prieš 
nepriklausomą Lietuvą puoli
mus, gal tai turi gilesnius už-

1 nepasisekimus, dorybes ar ne- 
• dorybes. Tad tie praeities įvy- 

tilpusių minėtų pasisakymų. Ne- kiai neturėtų kelti išeivijoj ne
randu. kad “Naujienų” adresu 
ten siunčiami priekaištai ir kai- visų veiklai už Lietuvos nepri- 
tinimai būtų pagrįsti. Liečiami klausomybę.
gana tolimi praeities Įvykiai, < ...

santaikos ir kenkti vieningai

Jei norime tuos praeities įvy-

Prahoj ir
Romuva”,

akadeini- 
fakultetą. 
Paryžiuje.

1939 m.

NAUJIENŲ

kaitis rašo — “... labai gerai, 
kad kas pasisakė ir nėra ko bi
joti kalbėti”. “Naujienos” leido 
skaitytojams pasisakyti tik kaip 
skaitytojų atsakymą į puolimus 
prieš “Naujienas”. Kalbant apie 
to laiko įvykius reikia juos 
žinoti.

Tenka žiūrėti faktų, o iš jų 
į kiekvienas gali daryti savitą 

; kulisius, bet viena aišku, kad nuomone. Bet nedera kitų pasi- 
“Naujienos” tokiais puolimais sakymus ar nuomones vadinti 
atsistoja šalia “Gimtojo Krašto niekinimu ar šmeižtu dėl to, kad 
ar “Vinies”. Ir į tai turėtų at-] 
kreipti dėmesį mūsų veiksniai, 
ypač Altą”. Panašiai kaip pasa
kėčioj, kur vilkas dedasi avelių 
globėju, 

i
J “Draugo” š.m. vasario 16 d. 
į kitas autorius rašo: “Oi ta 

druska, ta druska”, čia autorius 
jau žino iš kur tas “Naujienose” 
tilpęs straipsnis apie druską pa
imtas ir kas jo autorius. Ir rašo: 
“Tačiau šis gerbiamasis dienraš
tis nenurodo kokiu keliu šis ra
šinys į “Naujienų” skiltis atėjo. 
Norėčiau nenoromis spėti, kad 
greičiausiai per P. Petronį, čia 
minimą be titulų”. Tas auto
riaus “norėčiau” ir pasako jo 
piktą tendenciją skelbti insi
nuacijas.

Kas skaito “Naujienas”, tam 
seniai žinoma, kad “Naujienos” 
niekada neniekino nepriklauso
mos Lietuvos, neniekino nė mū
sų veiksnių Altos ar Vliko, o 
juos visada rėmė. Gi “Draugo” 
puslapiuose tie veiksniai žemi
nami ir peršama mintis, kad 
tik bendruomenė esanti pajėgi 
ir turinti perimti jų veiklą. 
“Naujienos” vadinamos net Al
tos oficiozu. Dabar gi prieš skai
tytoją veidmainiškai dedasi 
veiksnių gynėjais, o esą “Nau
jienos” tuos veiksnius niekina 
ir griauna. Toks melas ir vaid- 
mainystė tuose puslapiuose ne 
naujiena.

Baigiant grįžtu prie “L.L.”

5?

kuriuos daugelis dar gerai žino kius pažinti ir vertinti, tai be 
ir prisimena. Kaip Albertas Tra- pykčio ir neapykantos, niekini- 
« • . . v tt i i •    2 ! •w. rmlrn't.T-.i TYi 11 Ii vi 1 m 1 1

nepatinka, nepalankus, kitoks.
Keista kai rašoma, kad lyg 

kas nori ar bando buvusius val
džios viršūnių asmenis išbraukti 
iš istorijos. Tie istoriniai asme
nys jau atžymėti knygose ir ki
toj spaudoj ir dar gal bus apie 
juos ir jų veiklą rašoma ir isto
rikų veikaluose. Deja, jie yra 
palikę ir tokių pėdsakų, kuriais 
didžiuotis nedera. Geriau, kad 
tokių pėdsakų nebūtų buvę.

Niekas išveivijoj, nė asmens, 
nė sąjūdžiai, neatstovauja buvu
sių to laiko valdžių, neturi jų 
tęstinumo ir neneša atsakomy
bės už tų valdžių ar tik jų vir- 
.šūnių klaidas/ pasisekimus ar

mų ar aukštinimų, liaupsinimų, 
nors tai rašoma ir tik laikraš
čių skiltyse.

Kai “Naujienoms” ar jose tal
pintų straipsnių autoriams siun
čiami pikti ir nepagrįsti kaltini
mai ir insinuacijos — niekina 
nepriklausomą Lietuvą, šmei
žia, niekina veiksnius, pateisi
na okupanto žudynes, gauna 
straipsnius iš okupanto ir pan., 
tai ir prašosi išvada — Faktai 
kalba, kad “Naujienų” šmeiži
kai nerimsta.

(Pabaiga)

Atgavus 
črus jame

z’,z 3c "<c

Vilnių lietuvių skai- 
žymiai padidėjo. Bet 

lietuviai iš esamų 30 bažnyčių,
savo reikalams turėjo tik mažą 
šv. Mikalojaus bažnyčią, kur 
gali tilpti apie 100 žmonių. Vi
sose kitose pamaldos buvo lai
komos svetima kalba. Tai lietu
viai kreipėsi Į arkv. Jalbrzy- 
kowski, prašydami leisti melstis 
Katedroje. Lenkiškas “ganyto
jas” parodė lietuviams savo 
“malonę” ir leido jiems melstis 
8 vai. ryto, nes visas kitas lai
kas esąs užimtas. Vadinasi lie
tuviai turi keltis 6-7 valandą ir 

(Nukelta į 6 psl)

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
MINIMI

I

PIKNIKAS
ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

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

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku.

| ■■ NAUJUMO*, CHICAGO t, ItU Friday, July £ 1979

I III

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

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

_ ____________ _______  , Minkšti viršeliai „ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai - $15.00

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

___ $10.00
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Orderiu karts ta užaakyss

NAUJIENŲ ražttnė atdara kasdien, Ižakyrcs sekmadienius, nua 
S vaL ryto 3d 5 vaL vakaro. Ježtadieniaia — iki 13 nL

Schmidt, Didžiosios Britanijos naujai išrinkta premje
rė Margaret Thatcher, Prancūzijos prezidentas Giscar 
d’Estaingn ir Italijos premjeras Gailio Andreotti. Visi 
sutiko, kad reikia pirkti mažiau aliejaus, bet beveik 
visi prisiminė prezidentui Carteriu, kad Amerika tai tu
ri būti pirmoji mažiau pirkti aliejaus. Amerika taip 
pat neturinti pamiršti automobilistų, mokėdama didelę 
dali pabrangusio gazolino. Niekur Europoje be poros 
dolerių negalima nusipirkti už galioną, tuo tarpu ame
rikiečiai iki šio meto dar galėdavo įsigyti galioną, ga
zolino už dolerį.

Jau prieš tris savaites amerikiečiai pradėjo justi 
gazolino stoką. Pirmiausia aliejaus negalėjo įsigyti 

Kalifornijos gyventojai.
Vėliau gazolino kiekis sumažėjo New Yorke ir ki

tose Rytų pakraščio valstijose. Illinois valstijoje galėjo 
nusipirkti penkis galionus, o Floridoje ir kitur tekdavo 
ilgokai laukti eilėje, kol atveš daugiau valyto alie
jaus. Kiek buvo gazoliną, bet nebuvo kakankamo kiekio 
valyto aliejaus. Dabar aiškėja, kad kiekvienoje valsti
joje yra aliejaus ir gazolino, bet administracija ar at- 
sakingi pareigūnai žino, kad gazoliną būtina taupyti. 
Pradėta skelbti per radiją, kad vieno galiono sutaupy-

sio dar ir dėl to, nes atskleidžia nės. bei siūlymai nėra origina- Neaišku, kodėl V. Nekas mano,
kad išeivijos jaunimas ir jų tė
vai ne kovos del Lietuvos lais
tės? Iki šiol mes visi manėme, 
kad visa išeivija, neišskiriant

Energijos klausimas
mas per savaitę gali padėti išvengti didelės pramonės 
krizės. Liepos 4-toji buvo švenčiama namie. Wisconsi- 
no gubernatorius tvirtino, kad pas jį bus pakankamai

Ketvirtadienio vakarą prezidentas Carter turėjo 
pasakyti kalbą visiems krašto gyventojams apie energi
jos klausimą. Šitas klausimas toks svarbus, kad prezi
dentas nutraukė savo kelionę į Rytus, paskubėjo į Wa- 
shingtoną, kad galėtų išaiškinti visiems amerikiečiams 
apie energijos reikalus. Prezidentas buvo planavęs sus
toti Havajų salose, priimti karo jėgų paradą ir atsi
kvėpti po kelionės į Japoniją. Prezidento kelionė į Ha
vajus turėjusi būti gana svarbi, bet pačiam preziden
tui atrodė, kad sugrįžimas į Washingtoną jam esąs 
svarbesnis.

Visas pasaulis žino, kad Amerika yra pati galin
giausieji valstybė. Josios pramonė, atomo energija, 
transportas ir aviacija yra pačios geriausios, bet prezi
dentas Carteris pajuto, kad žibalo versmių savininkai, 
daugugoje turtingi arabai, yra pasiryžę pabandyti 
Amerikos galią. Be jokio rimto pagrindo arabų šeichai 
pakėlė aliejaus ir degalų kainas visu 21%, kad arabai 
galėtų dar labiau pasipinigauti ir palaužti Amerikos 
galią. Jie tikėjosi laimėti daugiau dolerių, bet tuo pa
čiu metu prašė pramonės kraštus nekelti savo produk
tų kainas. Arabai žino, kad pramonei sukti reikalingas 
aliejus.'Juo tikslesnės mašinos turi būti, tuo geresnis 
aliejus reikalingas. Aliejus jau ir šiaip buvo brangus, 
bet paskutinis kainų pakėlimas visus pramonės pro
duktus dar labiau pabrangino.

Kad kainos pramonės produktų bus didesnės, tai 
buvo aišku paskutinę birželio dieną, kai šeichas Jama- 
ni paskelbė naujas aliejaus kainas.

gazolino turistams, kad tiktai mašinos trauktų į šiau
rę, bet mažai kas tekritikavo. Tūkstančiai nutarė pra- 

j leisti didelę tautinę šventę namie. Bus sutaupytas dido- 
Į kas kiekis gazolino ir išvengta trafiko nelaimių. Gyven
tojai daugiausia supranta susidariusią sunkėjančią

ekonominę padėtį. Jie yra pasiruošę suspausti diržus 
ir atsisakyti nuo malonumų. Prezidentas Carteris, dar 
negrįžęs. į Washingtona, atsakingiems pareigūnams 
Įsakė paruošti patarimus gazolinui taupyti. Preziden
tui nepatiko projektai, todėl jis ir atidėjo ketvirtadie
nio kalbą. Bet šiomis dienomis prez. Carteris ne tik pa
sakys kalbą, bet joje išdėstys pačius ‘pagrindinius, žing
snius energijai taupyti. Prezidentas turi kelis projek
tus, Keli jų gali būti labai efektyvūs.

V. Vokietijos kancleris Schmidt, vos pasiekęs Bo
ną, tuojau patarė pramonininkams imtis priemonių 
energijai gaminti. Vokietijai reikia tokių automobilių, 
kad vienu galionu galėtų nuvažiuoti, bent 40 kilometrų. 
Vokiečiai negali tiek pinigų mokėti už gazoliną, pra
monė privalo pastatyti geresnį motorą.

Prezidentas Carteris prašys pž^monės-- -inžinierių 
gaminti priemones energijai taupyti ir prašys visus gy
ventojus padėti įveikti dabartinę enėfgijbš krizę.

A. SVILONIS ,

POLITINIAI SVARSTYMAI PASAULIO
LIETUVIU JAUNIMO KONGRESE

jaunimo politinio koordinato
riaus V. Nako labai menka, 
siaurą politinį nusivokimą.

Atrodo, kad jo pateiktos nuo
monės ir patiems redaktoriams 
pasirodė per daug radikalios ir 
mažai ką laisvės kovai padedan
čios, tik daugiau mūsą vienybę 
ardančios. Todėl jie nuo jų at
siriboja, pūotiškai nusiplauda
mi rankas, girdi autoriaus reis-

lūs, jie buvo mūsų spaudoje 
skelbiami, del jų buvo nemažai 
pareikšta ir kritikos. Reikia at
kreipti dėmesį ir j tai, kad šiuos 
jo siūlymus bei nuomones Ko- nei jaunimo, nei ją tėvą turi
jelis pailiustravo šlykščia kari-jungtis į kovą del tautos laisvės, 
katūra, pašiepiančia mūsą poli- Kodėl jis atpalaiduoja išeiviją 
tinius veiksnius. Tik matyt, kad nuo šios pareigos? Neaišku.

Prezidentas Carteris, būdamas Japonijoje, tuojau 
pareiškė, kad pramonės valstybės privalo naudoti gali
mai mažiau gazolino ir aliejaus. Jis norėjo įspėti ara
bus, kad arabai sumažintų savo apetitus, nes JAV ir 
kitos laisvojo pasaulio valstybės nepirks tiek daug alie
jaus, kiek jos pirkdavo iki šio meto.

l Japonijoje buvo suvažiavusios septynių pramonės ’lio JietuN^ Jaunimo Sąjungosį mtoio. Verti dėmesio mūsų vr

tasai oficiozai skelbia, kad V. 
Nakas yra baigęs Michigano 
universitete istorijos ’F politiniu 
mokslų studijas. Todėl taip iš- 
simdkslinusio jaunimo veikėjo, 

. pareikštos politinės nuomonės,

“Pasaulio lietuvis”, LBend- 
ruomenės oficiozas, kovo mėne
sio laidoje atspausdino Viktoro 
Nako rašinį: Kokia jaunimo po- 

ilitinė laikysena?” Autorius yra
Ine eilinis LB-nės narys, o Pašau-(bei jo daromi siūlymai verti dė-
1 *| • Y • j - • • z-*, • • - _ _ • "T* y * j * m   *

valstybių galvos. Ten tarėsi JAV prezidentas Jimmy politinės veiMos koordinatorius, dominės, kadangi jo siūlomos 
x • t •• • zAi - i . ir dar plius ateitininkas, be to, I nuomciė* bus pristatytos svars-

r ens, aponijos premjeras O ira, Kanados naujas jy PLJK atstovas ir politinės' tymui Pasaulio lietuvių jauni- 
premjeras Joe Clark, V. Vokietijos kancleris Helmut darbo komisijos vadovas. Minė- mo kcngrėse. Jos vertos dėme

kiamos nuomonės, ne būtinai 
atstovauja lietuvią jaunimo Są
jungos nusistatymams. Toks at
siribojimas dar nieko nepasako. 
Juk V. Nakas yra politinis ko
ordinatorius ir pakviestas jauni
mo kongrese jas pateikti.

Be to, jo nuomonės nėra eili
nio bendruomeninko, o Sąjun- 
politinės veiklos koordinato
riaus ir dar ateitininko. Jis kaip 
oficialus jaunimo Sąjungos po
litinis vadovas, tokiomis minti
mis studijose koordinuos jau
nimo politini nusivokimą. Pa
galiau sunku suprasti, kam re
daktoriams reikėjo spausdinti 
tokias nuomones, nuo kurių jie. 
atsiriboja?

Manau, kad nebus pro šalį at
siliepti iš esmės padaryti kele- 
lą pastabą, del šią jo pateiktą
ją politinių nuomonių. Gaila, 
kad iki šiol neatsirado ne tik iš 
Jaunimo tarpo, bet ir senimo, 
kurie būt pareiškę del ją kritiš
ką pastabą. Todėl šis politiniu 
mokslų “specas” gali įsivaiz
duoti, kad jo, tokios mintys bei 
siūlymai yra Amerikos atradi
mas. Tuo labiau tylėti būtų di
delė klaida, kadangi, jos bus 
pateiktos kongresui ir tuo būdu 
indoktrinuojamas j a u n imat. 
Juk jos ugdys ne kovos, bet dau
giau atolaidžio dvasią.

Į Be to, šios V. Nako nuomo-

redaktoriai per neapsižiūrėjimą 
ją atspausdino ne V. Nako raši
nio ribose, o nukėlė į tolimesnius

Bet toliau dar gražiau. Jis 
dėsto būsimos išsilaisvinusios

puslapius. Lietuvos valdymosL formas. Ma
li no, kad išeivija turėtu pasiruoš-

V. Nakas savo rašinį pradeda tj ir galimybei, kad ateities ne- 
nuo-tarptautiniu nuotaiką, ^ia. priklausoma, Lietuva gali būti 
jis nieko naujo nepasako, ko 
mūsų visuomenė nebūt skaičių-. ■, 
si ar girdėjusi. Rašo prielaido
mis, bei spėliojimais. Žinoma, 
tokie spėliojimai nėra verti dė
mesio, nes tai tik laiko gaišini
mas.

Prisimena ir Amnestijos In
ternacionalą. Jo samprotavi
mas, kad nesvarbu, jei jame 
yra ir komunistu, jo žodžiais i,. .- u a . • ..I, i - komjiEnizmė nėra demokratijos,tariant nesvarbu jei jame yra Į j

socialistinė ar net komunistinė. 
rNejaūgi šis jaunimo politinis 
vadovas, baigęs aukštus politi
nius mokslus, neišmoko atskirti 
socialdemokiatijos nuo komu
nizmo? Aišku, -jei išsilaisvinę 
Lietuvos gyventojai demokrati
niu keliu pasirinktų socialistinę 
vąldymosi formą, jos griauti ne
turėtų. Bet visai kas. kita s.u ko- 

•munizmu. Ar gi, jis nežino, kad

ir komunistą^ bet lietuvių poli
tinių kalinių gelbėjimui ir ne
priklausomybės kovai svarbos 
nepaneigia.- Tai tikras jo svaiš- 
čiojimas, kad komunistai padės 
išlaisvinti lietuvius politinius 
kalinius ir padės kovoti dėl Lie
tuvos nepriklausomybės. J uk 
kiekvienas lietuvis, kuris bent 
kiek žino apie komunistus ir jų 
siekius, pasakys, kad šis aukš
tųjų politinių mokslą absolven
tas gyvena iliuzija, o ne tikrove.

III
Viktoras Nakas išdėsto savo 

politinę pažiūrą ir į Lietuvą, bu
dinga, kad jis neberašo Okupuo
ta Lietuva. Jo nuomonė, kad

Komunizmas yra aršiausia ir 
pikčiausia diktatūra, kuri panei
gia pagrindines žmogaus teises, 
kuri paremta žmonių krauju ir 
ją lavonais, kalėjimais ir kade
tais? Kuo gi skiriasi nuo Sovie
tų Sąjungos tie kraštai, kuriuos 
yra paglemžę komunistai ? Kei
sta, kad V. Nakas kaip skelbia 
“'Pasaulio lietuvis” yra dar ir 
ateitininkas, nejaugi jis nežino, 
kad religijos aršiausiais priešas 
yra komunizmas. Reikia tik ap
gailestauti, kad redaktoriai rado 
reikalą atspausdinti- tokias nuo
mones, šio politinių mokslą 
-‘speco”, be (okios kritiškos pas
tabos, net nep'aaiškinę jam kas 
yra komunistinė .diktatūra su

nepriklausomybės kovą anot jo savo kacetais, kalėjimais, žudy- 
žodžių, ves ne išeivijos jauni- nėmis ir psichiatrinėmis lipa
mas ir jo tėvai, o tik lietuviai.' nėmis. (Bus daugiau)

AUDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLU
(Tąsa)

ŽYDAI
1941 m. liepos mėn. pradžioje iš ryto į šiau

rę nuą. ulonų pulko kareivinių miškelyje Alytuje 
vokiečiai šaudė žydus. Pokalbininkas,. pulkinin
kas Prūsaitis, gyvenęs gretimuose Pūkelevičių 
namuose, pakvietė popietėje, šaudydama nutilus, 
eiti pažiūrėti šaudymo vietos. Patraukėme prie 
geležinkelio pylimo. Ties Alytaus geležinkelio 
prekių pakrovimo paltforma susitikome pažįsta
mą teisininką Žukauską su svečiu, senyvu inteli
gentišku žmogumi. Pulk. Prūsaitis pasiūlė ir 
jiems pamatyti baisių istorinių įvykių vietą. Ge
ležinkelio pylimu einant Seirijų plentu linkui, 
Žukauskas pasiteiravo:

-Gerbiamieji ,kas galėtų trumpai ir objek
tyviai papasakoti žydų tautos istoriją?

• Svetys sutiko šį bei tą papasakoti su sąlyga, 
kad mes nesigilintumėm į žydų semitų, chamitų 
ir kitas sektas, nes jis senąją Bibliją tik skaitęs, 
bet nes.^ri’iavęs.

Štai jo nrncių santrauka paprasmiui:
Senaisiais žydų karalių laikais Izraelyje 

reiškėsi dvi visuomeninės srovės. Fariziejų—re- 

lingingoji ir sadukiejų—politinė. Žydų karaliaus 
Aleksandro - Jauniaus Chasmoniškio laikais fa
riziejai ėmėsi išryškinti tautos istorinį veidą ir 
taip nustūmė sadukiejus. Taigi dabartinė žydija 
yra fariziejų sukurta ir išlaikyta tauta. Atseit, 
žydo Mozės ir graiko filosofo Aristotelio sinte
zė. Karolis Marksas skelbė komunistinį manife
stą XIX amžiaus viduryje, žydų tauta tuomet 
buvo vieninga, puoselėdama judaizmą talmudiš- 
koje dvasioje. Vėliau monolitinis autoritetinis 
judaizmo charakteris išblėso. Mat, judaizmo mo
kyklos pradėjo skirtingai aiškinti torą. Pas žy
dus nuo tada pasikeitė papročiai ir gyvenimo bū
das. Mūsų epochoje žydų tauta pasidarė įvairia- 
veidė. Kada dar gyveno tradicijomis, kurias su
kūrė senosios žydų religinės mokykos. Pasaulio 
žydija turi tris tolerantiškus judaizmo išpažini
mus: ortodoksinį, konservatyvinį ir reforming.

Amerikoniškoji žydija prisilaikydama be- 
forminio išpažinimo jau garbina Abraomus su 
biznieriškomis paverdėmis.

Šiaip fariziejai sukūrė kraštutiniausj žydų 
tautos nacionalizmą. Mat, religingųjų žydų pa
sąmonėje tauta ir tėvų religija sudaro vieną.

ANTISEMITIZMO VYKDYMAS
— Hitleris, po pirmųjų II pasaulinio karo 

pergalių, naikina žydus “humaniškai” šaudyda
mas, o pas save Voiketijoje nuodydamas dujo

mis, — sako svetys. Hitleris skelbia, kad jis vyk
dydamas antisemitizmą, remiasi Evangelija ir 
ja save pateitina. Nemažai kalbama Evangelijoj 
apie žydus, bet panašių tekstų dar daugiau yra 
Biblijoje. Bet žydai nutyli Bibliją, nes tautinio 
patriotizmo jausmai neleidžia jiems smerkti di
džiausio literatūrinio žydų paminklo.

Pasaulinės istorijos eigoje apie 10 proc. val
dovų buvo tokių, kuriuos evangeliškieji motyvai 
skatino persekioti žydus. Bet daugumas valdovų 
persekiojo žydus turėdami kitus motyvus. Kai 
kuriais atvejais buvoJcalti žydai. Persekiojimų 
nesistematiškumas bei padrikimas tą viską įro
do. žydų pereskiojimai buvo kaip krikščioniš
kuose, taip ir nekrikščioniškuose kraštuose. Net 
uolūs valdovai rodė žydams toleranciją ir pakan
tą bei suteikdavo jiems teises.

— Žydų tautos charakteris kupinas patoso. 
Jie telkiasi miestuose ir miesteliuose. Vengia pa
silikti vienumoje su savo sąžine ir Dievu. Mūsų 
laikais religingieji žydai telkdavosi būriais sina
gogose, o visi kiti pripaldydavo gatves,kinus.žy- 
dai mėgdavo ilgus pokalbius, vasarvietes, kelio
nes, bet dirbti nelabai. ■ '

žydų visuomeninis gyvenimas,' buvo...pats 
konservatiŠkiausias.’ Jie nelinkę taikstytis prie 
staigių pasaulinių posūkių ir labai nenoriai kei- 

• čia gyvenimo būdą. Rytų Europoje žydai laikęsi 
“idiš” vokiškojo dialekto kalbos, kur žodžiai ta

riami,. kaip.Martyno Liuterio laikais XVII am
žiuje Vokietijoje.

j Po K. Markso komunistinio manifesto išlei
sto 1848 m., lyg jam atkirtis žydų tautoje, XIX 
iamžiatis pabaigoje atsirado sionizmo sąjūdis, ku
rio vadai ragino žydus keltis gyventi į Palestiną. 
Persikėlimas reiškė seno gyvenimo pagrindų su
žlugdymą ir pasitraukimą iš gyvenamų vietų 
bei kraštų.

Faktiškai visi žydai rėmė sionizmo sąjūdį 
lėšomis, bet patys jį įgyvendinti atsisakė. Dėl to, 
milijonai žydų dabar Hitlerio naikinami, o kiti 
milijonai etniškai dings Rusijos valstybės erd
vėje. Žydų revoliucionierių bei ekstreministų li
kimas tragiškas. Išorinės aplinkos veikiami, žy
dai revoliucionieriai —apaštalas Povilas ir šiaip 
vėlesnių laikų revoliucionieriai politikai M. 
Marksas, Levas Trockis ir kt. Pasitraukę iš Savo 
tautos siūlė žydams vardan ‘‘aukštesnių idealų” 
susilikviduoti. Bet visi jie susidūrė su žydų tau
tos kamieno abejingumu.

Mūsų tėvynės Lietuvos 1940 — 1941 m. tra
gedijoje žydai jaunieji besąlyginiai ir totaliniai 
rėmė rusus ir Staliną.
y . (]^ daugiau) y A * .
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EUDEIKIS
DAIM1D

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JUOZAS AUGAITIS

Cicero, Illinois

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis ir Butkus. Tel. 65^-1003

Tel: OLympic 2-1003

Tel: LAfayette 3-35¥1

Proįrirrto* vwrftf*

Lietuviu Pensininku S-gos 
Chicagoje Valdyba ir Nariai

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

AMBULANSO 

PATARNAVIMASChicagos
Lietuviu

‘Lietuvos Aidai’ 
KAZĖ BRAZDlIONYTŠ

DR. G. K. BOBELIS 
... > > / - -

Proštdtbš; inkstų ir šlapumo

V© KEMCVE THE TOJ IT, 
INSERT A CURVED KNIFE 

CLOSE TO "WE SHELL AND 
CUT ALL THE W AiTOUHB.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1 Y**»r$ Savings 
Or1ificate 

(Minimum S5.000)

St Petersburg, Fla. 33710 
fėL(813) 321-4200

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MlfeŠTO 

DALYSE.

Mūsų S-gos nariui

Moterų ligbs, ėRiriitgija; 
5037- Central Avė.

Št. Petersburg, Fla. 33710 
Tėl.-(813) 321-1004

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

KLAY THE PINEAPPLE ON FP5 
iJIOE.Wffll A LARGE, SHARP x. f 
‘KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
fTHE BOTTOM THROUGH THECKOWU.

P. KUSNER10 SURINKTOS ZENIUS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

— Dr. Vytautas V. Dargis pa 
sveikino SLA seimą Reorgani 

Labgu- zuotos Bendruomenės vardu.

G9ow THAT A PLUMP AND FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUHC 
A HOME W YOURKITCHEN.YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WATTS COT AND SERVE 
THIS PELICACY.WELL.ITTOULDN’Y 
BE EASIER..

OR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius p

Jei neaUUiepia, st

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IK SHiRUKIiAS

Bendra praktika, spot. MOTERŲ Ilges.
Ofisas 2652 WEST 5nh SIRSET 

Tol. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.. antrai, trečiai, 

ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. SUtadie- 
niiiš 2-4 vaL popiet ir kita laiku 

■' susitarimu.

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio -9 vaL vak. 

Šeštadieniais 7—8 vaL vak.
Visos laidos iš WOPA stoties, 

banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p, 
iš WT1S stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71d Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeleL 778-S374

- : NIKODEMUI MIGIUI
mirus,- budinčią jo dukrą Žibuolę Gaulienę su šeima, gi- 

mines bei artimuosius širdingai užjaučiame ir kartu liūdime

vos (Labiau apygardų gyvento
jai. o ta1" pat d Ln i ir greti
nu jų Galdapės (Goldap) ir Dar- 
k em'o (Dtrkemnen) apygardų, 
t y. tu rajonų, kuriuos nurodė 
ir F. Tetzneris.

PERKRAUSIMAI

... MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė

žema kaina
- R. ŠERĖNAS

. Tai. WA 5-8063

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 1-1131.1131

1572 m. Klaipėdos, Tilžės ir 
Ragainės deputatai ištikimybę 
vokiečių hercogui prisiekė lie
tuviškai. 1578 m. Tilžės, Ragai
nės, Įsrutės, Jurbarko ir želvos 
apygardų bažnyčiose buvo skai
toma ir ant durų lipdoma ofi
cialūs aplinkrsšėiai lietuvių kal
ba (V. Vileišis, 1935, psl. 197). 
žodžiu tariant, netrūksta istori
nių dokumentų, kurie liudija, 
kad tuose rajonuose vietiniai 
gyventojai buvo lietuviai.

DILLEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5^-7 vai. vkk. 
Ofito tolef.; 776-2380 

Režidendjoė telef.: 448-5545

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

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

SOPHIE BARČUS 
RAtiŪO iilMbS VALANDOS 

>r6frim*« If WOPA, 

14N HL A. M.
i-letovip kalba: kasdien nao pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nnd 8:30 iki 9:30 
vali ryto.

Vadifa Aldeha Devkva 

Ttlafj HEmtoct 4-3413

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE

šios vokiečių moksli ninku iš
vados yra pagrįstos archeologi
ja bei toponimika ir patvirtin
tos begale istorinių dokumentų. 
Kas. liečia Klaipėdos apygardą, 
tai šiuo klausiniu yra daug niok- 
s inės literatūros taip pat kas 
liečiu Tilžės ir Ragainės rajonus 
tai bendrai jokių abejonių ne
kėlė. 1501 metais atskira valstie
čių padermė Ragainės apylinkė
je buvo vadinama ’‘lietuviška’’. 
1520 m. Simonas Grunau rašė, 
kad prie Ragainės ir Tilžės gy
vena lietuviai.

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

Telef. 476-2345

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikų* 
Modlclnoi direktorių*

4.938 S. Miniwijn Rd^ Westcn«st*r, 1L,
v ALANUOS: 3—9 darbo diennmig ir 

lug antri) šeštadieni 8—3 vaL
!«U 562-2727 arba 562-2728

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DI. 974-4410

Mirė 1979 m. liepos 3 d., 12:30 popiet sulaukės senatvės. Gimęs 
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 metus.

Paliko nuliūdęr^anūkai - Kathy. Kasper, John Thomas ir Barbara 
Thomas, giminaičių Puišių šeima bei kiti giminės.draug ai ir pažįstami.)

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus - Girėno postui.
Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 50 Ave.,J 

Cicero, IL. Lankvmb Valandos penktadienį 2-5 vai. popiet ir 7-9 vai. vak.' 
šeštadienį, iiepos 7 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios ji 

šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas. 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. JUOZO AUGAICIO giminės, draugai ir pažįstami nuo-' 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Anūkai, giminės.

tina ir vokiečių geografas H. 
Brachelli (H. Bracliel i, 1862, 
psl. 43) savo knygoj 3 “Prūsų 
karalystės geografija ir siatis- 
tilta”': “Lietusiai šiaurinėje Ry
ti) Prūsijos dalyje yra vietiniai 
gyventojai, nes jie buvo sena- 
kūriai Klaipėdos (Memebl), Ši
lutės (Hėydekrug). Pakalnės 
(Niedėrūng), Tilžės (Tilsit), Ra
gainės (Rabnit)-, Pikalnio (Pil- 
kallen), Stalupėnų (Stallupo- 
ųen), Gumbinės (Gumbinnen), 
Įsrutės (Įnsterburg)

1914 metu
C

Midland Savings apta”- 
nauja taupymo ir namų 
paskolų i c įkalus visos mu
sų apyhnkėš. bekojams 
Jums už mums parodytą 
pasitikę.; mą.- Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki 540,000

2657 -V. 69 STREET 
Chicago, U. 60629 

Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE, 
Bridgeview-, n. 60455 

Tel. 593-9400

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

phone 2S4-4470

Žinomas vokiečių mokslinin- 
Tetzner, 
knygoje 
aprben-

Telznerts (1?. 
1902, psl. 28) savo 
‘Slavai Vokietijoje”, 
drindamas savo ilgų metų ty
rinėjimų išvadas apie Rytų Prū
sijos gyventojų tautinę sudėti 
rašė, kad “pačioje pradžioje vi
sos try's sritys — Sūduva, Na- 
druva ir Skalva (šalavija) — 
buvo grynai lietuviškos”. Tą pa 
tį iš praeito šimtmečio patvir

"Ilsisi ir tyli visa i»mi, džhugiasi ir linksmai šūkauja".
Iza. 14:7.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminanti Jojo pažadą, 
auris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir.ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (2r. Iza. 32:1; Pat. 14:7). E tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas“. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo- 
cėmš pilno ir amžinu gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobulą teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

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

4 /U
All accounts cfcm 
pounded daily — 

Passbook Savings.

TEL, — BE 3-5893

DR; A; B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal sn«ntarimą

DR. PRANK PLĖCKAS 
OPTOMETRISTAS

, KALĖA LIETUVIŠKAI 
26B W. 71 St. Tel. 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
, “contact lenses’”

Vai. agai susitarimą. Uždaryta treč.

Negausus Rytų Prūsijos lie
tuvių proletariatas turėjo savo 
istorines priežastis. Tose terito
rijos provincijose XX aniž. pra
džioje buvo gan daug pramonės 
įmonių, bet ten dirbo kone išim
tinai vokiečiai. Tai buvo aiški
nama, kad dauguma įmonių, iš
skyrus keletą stambių fabrikų 
ir gamyklų Karaliaučiuje, Til
žėje, Klaipėdoje ir Įsrutėje, ga
mino prekes Vietos rinkai, o rin- 

, kos ribotumas privesdavo prie 
to, kad nuolatiniam darbui tos 
įmonės dažnai turėdavo kaita
lioti produkcijos asortimentus. 
Tai kliudė organizuoti masinę 

į ir srovinę arba serijinę gamybą 
i ir vertė turėti prityrusius aukš- 
[ tų kvalifikacijų darbininkus. Iš.- 
eiviai iš lietuviškų Rytų Prūsi
joje tokios k^alifikaėijbs netu- 

Irėjo ir tiko tik pagelbiniams 
darbams, o tokių juodadarbių ^da, 1944, psl. 63—64).

“SKALVIAI-ŠALUVIAĮ” IR NEMUNO ŽEMUPIO 
VAKARINIAI LIETUVIAI

(Tęsinys)

LIETUVIŲ TAUTYBES SUSIFORMAVIMAS PIETRYČIŲ 
PABALTIJYJE TARP PRCSŲ-LIETUVIŲ GYVENTOJŲ

daug ir nereikėdavo. Todėl va
karų lietuvių kaimų gyventojų 
perteklius ieškojo sau darbų pa
prastai ne fabrikuose, bet pas 
dvarininkus — stambius žemės 
savininkus — ir pas kaimo tur
tuolius. Nesurasdami sau darbo 
žemės ūkyje, bedarbiai dažniau
siai emigruodavo 1 užsienį.

Rytų Prūsijos proletariato ne- 
gausmas padarė tai, kad tauti
niame judėjime vyravo ne revo
liucinės, bet buržuazinės libera
les tendecijos. XX ainž. pradžo- 

je, nuo 1923 iki 1939 m., Klaipė
dos krašte buvo išleista iš viso 
>1 lietuviškas laikraštis ir kiti 
periodiniai leidiniai. Tilžėje nuo
latos išeidavo tai vienas tai ki- 
.as lietuviškas, laikraštis. Pasku
tinis lietuvių laikraštis “Nauja
sis i ližės Keleivis” tapo nacių 
uždarytas 1939 metais. (J. Žiug-

P ŠILEIKIS. O. Pė 
;. 'ukaSepEDA^PBOTEąfSTAS i 
m Aparatai ,- Protezai. Arta. Dan- 
~Jr Važtų. Speciali pagalba kojoms.

•.Area supports) ir L t 

g—4 ir 6—8. ž»tgdieiuais 9—1 
0*6 West 63rd Št, Chicago. VL 60629

Taloėėj PRospoct §-5084 |

Z oh City vasarnamiai

Iki pat mūsų amžiaus dvide 
šimtųjų, metų tarp moksliniu-!kas F 
kų, kurie tyrinėjo pietryčių Pa
baltijo tautinę gyVėritdjU, sudėtį, 
nuomonių skirtumų beveik ne
buvo. Tai liečia etninę senbuvių 
gj-ventojų kilmę Klaipėdos kraš
te ir Tilžės bei Ragainės rajo
nuose, Nemuno žemupyje (taip 
vadinamoj e Skalvbje, vok. 
Sčhalauen — Ordino epochos 
laikais).

Dole

Įjiyfr, g/nrfrl ' į;

■-By- p -
Įfly* 'į

■



Jūros diena
Čikagos rajono jūrų šaulių

- metinė tradicinė JŪROS DIE
NA, kurią rengia Gen. T. Dau-

w kanto jūrų šaulių kuopa. įvyks 
; š.m. liepos mėn. 7-8 dienomis 
„ Union Pier, Mich.

w Programoje: šeštadieni, liepos 
7 d. vakare — pasilinksminimas 
p. Petrausko salėje; sekmadieni, 

» Pepos 8 d. rytą — p. Karaičio 
vasarvietės rajone vėliavų pakė
limas, pamaldos, po pamaldų 
mirusių ir žuvusių pagerbimas,

- ju garbei vainiko nuleidimas į 
» ežerą ir po pietų — po jūrų šau
kliu dalinių vadovų pasitarimo —

vėliavų nuleidimas.

Kviečiami vietos lietuviai va
sarotojai, Čikagos lietuviškoji 

~v:suomenė ir šauliai JŪROS 
DIENOJE gausiai dalyvauti.

Esant palankiam orui, atvykę 
į Jūros dieną bus pavėžinti 
“Gen. T. Daukantas II” laivu 
Michigan o ežero bangose.

Jūrų šauliai šioje metinėje jū
riniai šauliškos šeimos šventėje

— Jono Jodvalip ir Povilo Vai
čekausko, taip pat jų šeimų nuo
trauką 1-ajame puslapyje įdėjo 
Southtown Economist dienraštis 
antrad’enio laidoje, išvardinant 
visus šeimos narius. Nuotrauka 
ir platus aprašymas apie įspū
džius Amerikoje Nepriklauso
mybės proga. Prisiminta jų 
spongorė sės. M. Birutė-Berta. 
Ta proga daugeliui amerikiečių 
paaiškėjo Lietuvos‘ir jos gyven
tojų liūdna padėtis. Nuotrauka 
ir aprašymas yra įspūdingi.

— Dail. Viktoro Petravičiaus 
darbų paroda bus ilgesnį laiką 
Gintaro vasarvietėj, Union Pier, 
Mich. Gintaro savininkai A. ir 
V. Karaičiai suruošia savo sve
čiams bei plačios apylinkės va-

vadovybė

TRUMPAI

l dalyvauja vasarinėse unifor
mose. ... ... _ . j

Gen. T. Daukanto j. š. kuopos,

naus, iš Kibild-ių km., Smilgių 
par.) ir jo dukterų Bronės ir Ju
lijos ieško sesuo, žinantieji pra
šoma pranešti jų adresą. Rašy
ti': M. Rimkus. 4419 Ambrose 
Terr., Los Angeles, CA 90021.

LIŪDNOS IŠVAKARĖS
t

Atkelta iš 3 psi

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, imi — Pardavimu} 
REAL ESTATE FOR SALI

karotojams ir gyventojams kul- kainas. PATRIA, 4207 Šo. Sac- 
-tūrinių, taip pat pramoginių' ramento - prie Archęr.
.renginiu. Sekmadieniais ten bū- į 
na pamaldos. j

( — Lituanistikos kursai ketu-- jiįngos tradicinis vasaros pobū- 
'Viškai kalbančiam jauniipui nuo vis įvyks liępos 8 d.^.l vai. p.p. 
11 iki 18 metų amžiaus bus Dai-(Vyčių salėje-ir sodelyje. Bus 

.navoje nuo rugpiūčio 5 iki 12 (skanios vaišės, veiks baras, dp- 
dienos. Moksleiviai, suskirstyti | vanų paskirstymas ir visus ly- 
mažais būreliais, įsigis daug dės gera nuotaika. Visi maloniai

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Lietuvių Paštininku Sa'

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

tųanistinių mokyklų mokytojai. 
Registruojasi Illinois gyvenan
tieji vakarais nuo 6 iki 11 vąl. 
yak. telefonu 476-5381, kitur gy
venantieji — dienos metu nuo 
9 vai. ryto iki 8-val. vak. telefo- 

■jnu (216) 481-0653. Registruotis 
Į reikia iki liepęs 22 dienos.

. — LB (jR) Brighton Parko 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą .ir’kitus k.’tštųs: apylinkės piknikas - gegužinė 

■ • . • ■ lįvyks liepos 15 dieną, sekma-
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vietas dieni, 12 vai. Vyčių salėje ir so- 

«« ■ • įelyję, 2455 W. 47 St. Veiks vįr-
tuvės, baras ir bus daug įvairių 

- - ; laimėjimų, šokiams gros Kosto
_ _  ___ ___ _ _______ i-Venckaus orkestras.

I *
Kviečia Valdyba

Ilgametis patyrimas — sazininffas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą;

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

Telet 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu laivų keMo 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodi 
i ’2 \ _ **. 1 ” ‘

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

Iš anksto — prieš 45 - 60 dienu.

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

skubėti pamaldas atlikti, kad PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
paskiau galėtų lenkiški “ponai” t IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.
eiti. Nuo lokio “gangyto-jiško”j DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
ir lietuvius įžeidžiančio pasiūly-, MTTTTT A T T
mo buvo atsisakyta. Lietuviai 
yra šio krašto šeimininkai, bet 
neturi kur melstis.

Jalbrzykowskį aar prieš pir
mąjį karą lietuviai pažinojo J Registruokite savo namus 
Seinų kunigų seminarijoje. Jis * biznius, sklypus pardavimui jai 
jau tada pasižymėjo kraštutiniu'26-tus metus veikiančioj įstai 
šovinizmu ir kiek tik įmanyda- g</j> 0 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

mas persekiojo lietuvių klieri
kus. O kai atsisėdo į Vilniaus; 
arkivyskupijos sostą, tai dar 
didesnę pradėjo lietuviams ro
dyti savo “ganytojišką meilę”. 
Tokia arkivyskupo taktika, ko-

įdomių žinių apie-Lietuvą ir pa- kviečiami pobūvyje dalyvautį.jkios jis nusprendė laikytis Vil- 
tobulins savo lietuvių kalbos Įėjimo auka $1. (Pr.) [ ’

■ mokėjimą. Kursuose dėstys Ii- [ _ eti |
tnnnictiniii mnkvk n mnk’VTmak .. ■ • • Z x 4

niš narių susirinkimas įvyks 
liepos 7 d., šeštadienį, 5 vai. vak. 
šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Prašome atsinešti narių knyge
les. Susirinkimas įvyks nežiū
rint atsilankiusių skaičiaus. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Valdyba .

• Lietuvos Dukterų Draugi
jos patalpose veikia CETA biu
ras, kuris parūpina darbdaviams 
darbininku ir darbininkams 
įvairių darbų. Kreiptis asmeniš
kai arba telefonu. Adresas:!

;nių atsiėmus lietuviams, ne tik 
.J erzina lietuvių visuomenę, bet 

i ir stipriai .kenkia pačiam tikė
jimui. Nes Kurijos elgimasis 
yra geriausias pavyzdys, kaip 
bažnyčia paverčiama tarnauti 
nieko bendra su tikėjimu nelu-. ’ 
rintiems tikslams. Ir juo' grei
čiau ta taktika bus pakeista, juo 
bus geriau Vilniaus Kurijai ir

Gausus namę pasirinkimas 
pietvakariuose

DAR SENA KAINA

Parduodamas žema kaina 4 kamba
rių mūro namas ant 37 pėdų sklypo. 
Nauji langai, naujai išdejeoruotas, 
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 liuksus ofi
so patalpa. Daug nriedu. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

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

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipia^ t vlsni ; • SPECIALI 20% NUOLAI- 
PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI- ucs pirmunĘ pavyzdžiais, platinant seniausią Amerikos IletuviŲ. mėnrašti, ... . f

su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nefitrtrflk- MĄ. Auksmįąi ir sidabriniai re- 
stamą grandisę ne 1'“ “ ‘
taip pat pavergtos 
niekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. auskarai ir kiti papuošalai. 
kaliĮ renesanso. 4 -

1

juo bus sveikiau pačiai bažny-j gjj p g į i g REALTY 
čiai. Kol Vilniaus bažnyčios rei
kalus tvarkys arkvi. Jalbrzy- Įvairi apdrauda —INSURANCE 
kowski, tol nebus tikybinės ra- BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
mybės nei Vilniaus krašte, nei 
visoje Lietuvoje. Lietuvos vie
šoji opinija jam nedvipramiš-

Ž735 W. 71 St., tel. 925-3212, nifol kai patarė padaryti išvadas iš^ 
susidariusios padėties, ko jis 
laukią? Tbliau spaudos pasiūly
mas pažodžiui:

“. . . Ši mintis mums kaip tik 
ateina į g;
tuviškos visuomenės nusistaty
mas prieš Vilniaus arkivyskupą 
Jalbrzykowskj yra pasiekęs? 
aukščiausio laipsnio. Tai maty-J . .•. 1 . Į Išnuomojamas granai atremontuo
ti iš mūsų spaudos?- kuri pagir-Įtas butas Bridgeporte, 3-me aukšte.
tinai vieningai pasisakė prieš i Pageidaujamo vyresnio amžiaus lię- 
v , Į tuviu pora ar vienas, be vaikų ;r
šio žmogaus ilgesnį pasilikimą į kambarinių gyvuliukų.
dabartinėje vietoje, tiek iš pa- Tel- 523-41 °9-

9:30 ryto iki 4:30 vai. popiet.
(Pr). ;

-> ■

• Parduodami originalūs tau
te!.tiniai kostiumai. Teirautis 

436-4673 (Pr) tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet fr vteosį feželiai žiedai ffinfariniai karn-l 
! Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgom!? 1 . ’ 8™arimai- Karo-J

___   V ■ > ~ 4  5 AV.  . ■> _ A. - - • Vt č ' - J . • I v O V 1-rA -MA •» 1 —   ’--f

j PERKAME sidabrines ir auksi-f 
Įneš monetas 'bei įtašto ženklui 
' kolekcijas.' Mokariie aukštai'

vis Plečiantis sąjūdžiui 

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado' "mecenatu, kurie prisidėjo prie Ha- 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitls, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio vleSbuSo. 
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* 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike, T7’ ~' ■'*

PAIEŠKOJIMAS

Ieško Pi Jurevičiaus 

•Petro Jūreviaihtis (Adomo su-

TRAILER.MECHANICS
■ Minimum 2. years’ experience. Large growing company.' 

Union snop. Mobile'and shop- positions available. 3 shifts.

~ Contact Tom or PaulVisu Ir visus kviečiame J didžiKą talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimu skaitytoju remira 
prašoma pasinaudoti žemiau emnčicmis atkarpomis. ?

MAOJISNOS 
1739 SO. HALST1D ST. 
CHICAGO, IL MM

» a anksto be raginime pratęsia savo prenumerata, taupydama laikų tr 
sttžladaaaa susirašinėjimo išlaidas. Priede -______  fol

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

z J1AKW A JNUREIKIEN®

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • TeL WA 5-2787

Km

Pavardė Iv Ytrdaa

Adrem

v Ubafcau' Naujienai kaip dovana tavo 
yra naujai akaltytojaa. Priede  d
Pavardė Ir vardai -

A drew

Sponaoriana pavardė, nriu Ir vietovė

• PJafinimo vajam proga, palaikydamas lietuvišką rpauda Ir Naujienų 
pastangas, prašai jas siuntinėti ui pridedamus _______  doL . .

Pavardė Ir vardan

Adreoa

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitei sutipe. 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

A drew

Pavardė tr vardai

Adreaaa

Pavardė Ir vardai

lilMMMI

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

RE^L 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-

aivą šiandie, kada iie.Į 34 skambinti tel. 776^956.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

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

Kreiptis:

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629___ TeL WA 5-2737

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus ain>a.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. 1

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

®®k^enąs lietuvis ir lietuvių draugas psi i 
* Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė' — Endowment 
instmatice, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai I SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw Yor^N. Y. 10001

M7 W. 30th St.
T< C212) $*3-2210 '

sikalbėjimų, su paskirais žmo- 
jnėmis. Kas buvo galima pasa- 
Įkyti spaudoje prieš Jalbrzykow- 
ski, tas jau buvo pasakyta. Da
bar, atrodo, -tegali būti dvi išei
tys: arba Jalbrzykowskis pats, 
nedelsdamas turi padaryti išva
dą, arba tas išvadas turės pada
ryti kiti!” (“Vairas”, 1939 m 
Nr. 45).

jĮc sjc

Vilniuje veikė prieš Lietuvos 
valdžią lenkų ir komunistų po
grindžiai. Buvo ir tokių asme
nų, kurie kartu dirbo abiejuo
se pogrindžiuose. Lenkų pogrin
di palaikė Vilniaus Kurija, o ko- 
munistų-Maskva. Charakterin
ga, kad pasirašant sutartį vie
noje Kremliaus salėje Stalinas 
ir jo rabinai kėlė tostus už Lie
tuvą. O kitose patalpose jau bu • 
vo redaguojamas NKVD įsaky
mas Nr. 001223, pasirašytas 
1939 m. spalių 11 d., apie likvi
davimą priešsovietinio elemen
to Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje. Tas parodo, kad dar prieš 
Lietuvos okupaciją atitinkamos 
S. Rusijos įstaigos jau buyo pa
sirengusios numatomoms geno
cidinėms operacijoms, kurias 
vėliau jų patikėtiniai vykdė 
okupuotoje Lietuvoje su dide
liu uolumu. Maskvos įsakymai 
sklandžiai atliekami ir genoci
do mašina veikia be sustojimo, 
peš komunistinėje santvarkoje 
žmogus yra netekęs ne tik lais
vės, ne tik teisės į savo turtą 
bei verslą, bet ir teisės būti lai-

i komas žmogui. Ir su areštuo-
ii tuoju elgiamasi kaip su never

tingu daiktu. O ar kas prieš to
kias masines žmonių žudynes 
kovojo? Labai mažai tokių 
yra. Svarbu tik šaunūs nugėri- 
mai ir tuo viskas užsibaigia.

(Bus daugiau)

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
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.

ii
Su.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 8. Camphell Ave., 
Chicago, IL. 60H29.

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient 
requires no prescription

SKAITYK PATS IR PARAGINK
|i DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

Doctors find a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don’t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocolated Tablets — ~ . A ~ 
or Unflavored Pills. EX'LAA

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicane, 111. 60631. TeL YA 7-5930 
_____ —*

Wary PuMW 
INCOM! TAX WRVICi

tala pet darom! vertimai, giarinit 
Iškvietimai, pūdomi pilietybės pra 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Za polis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL & Associate 

2649 We«t 63rd Str*«t, \
T*|. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 y.
Vakarais tel. RE 7-5047. |

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams, jį
____________ _ _ —- T

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

U |vairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1M2 arba 376-5996
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