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ZUMWALT KER!RYTU EUROPOS OPOZICIJA VIENIJASI
(RL) Lietuvos savilaidinėje spaudoje laiks nuo laiko užsi

menama apie visų Rytų Europos ir Sovietų Sąjungos “disiden
tus”. Šių metų sausio mėnesį Lenkų Visuomeninės Savigynos 
Komiteto (KOR) atstovas Zbigniew’as Romaszewski’s buvo Mask
voje susitikęs su Andriejumi Sacharovu ir kitais žmogaus teisių 
gynėjais. Buvo pasikeista informacija ir aptarti bendravimo būdai.

kad Rytų Europos “socializmą” 
tik tada bus įmanoma refor
muoti, kai įvairūs opoziciniai 
sąjūdžiai susiburs į vieną pa
jėgą. Bahro rašo:

Opozicija turi išmokti žengti 
už savo tautinės aplinkos ribų 
ir pažvelgti, kaip į savą, į visą 
Rytų Europos mūšio lauką. So
vietų Sąjungoje veikianti opo
zicija reikalauja iš mūsų para
mos, kurią mes galime suteikti 
padrąsinančiais pavyzdžiais... 
Ateinančioje akistatoje, kuri 
įvyks vienoje iš Rytų Europos 
tautų, turi būti pademonstruo
tas solidarumas, kuris peržengia 
valstybines sienas ir kuris padės 
apriboti represinių pajėgų vei- 

I kimo laisvę. Tai minimalus rei
kalavimas.

z Taip formuojasi bendras Rytų 
Europos demokratinis sąjūdis.

■ (Elta)’

Ryšiai tarp Lenkijos KOR 
Komiteto ir Tarybų Sąjungos 
Demokratinio Sąjūdžio buvo 
užmegzti KOR’ui įsisteigus 1976 
metų rugsėjo mėnesį, kai lenkų 

.aktyvistas Emilijus Morigie- 
wicz’ius kreipėsi Į Sacharovą, 
prašydamas .jo paremti naują 
lenkų organizaciją. Secharovas 
bematant atsiliepė, ir 1976 metų 
lapkričio mėnesį ne tik išreiškė 

. Tarybų Sąjungos disidentų so
lidarumą su KOR, bet Ir para
gino, visus Rytų Eųropo^disi- 
dentus bendradarbiąuti kpvoje 
už žmogaus teises.

Lenkijoje disidentąi nuo 1968 
metų glaudžiai bendradarbiauja 
ir su čekoslovakų demokratiniu 
sąjūdžiu. Praėjusių metų rug
pjūčio ir rugsėjo mėnesį lenkų 
KOR ir čekoslovakų 77 Chartos 
atstovai sųsitįk<HŲ aptarė, bencŲ 

. rus - klausimus JLenkiJoš.- Čeko
slovakijos pasienyje. . Antrojo 
susitikimo metu abiejų šalių di
sidentai pasiuntė šiltus sveikini
mus ir išreiškė savo solidarūma *- 1 
su “žmogaus ir pilietinių teisių j 
gynėjais Armėnijoje, Bulgarijo-; 
je,- Gruzijoje, Lietuvoje, Rytų 
Vokietijoje, Rumunijoje,. Ukrai
noje ir Vengrijoje”. Trečiąjį su
sitikimą, 'kuris -il^i^^ykti 
spaĮio pirmąją^.sutrukdė abiejų j 
šalių saugumo- darbuotojai.

Šių mėtų sausio mėnesį čeko
slovakų . Komitetas . Neteisėtai 
Perse klojamiems Asmenims 
Ginti Prahoje, išreiškė savo so
lidarumą su lenkų pilietinių tei
sių aktyvistu ir vienu laisvoms 

. profsąjungoms organizuoti Ko
miteto steigėjų, Kazimieru Swi- 
toviu, kuris buvo kalinamas už 
savo veiklą.

Glaudesni tampa ryšiai ir 
tarp lenkų bei vengrų disiden
tų. Pernai Vengrijoje išėjo savi* 
laidinių straipsnių antologija, 
pavadinta Dešimtadalis Nuošim- i vt,. _ . , . . . , J los teises kovoja vaškai katali-

t*

taip pat visi jos skyriai dalyvauja savo 
eras pastangas. Bendrovės prezidentas ir di-

8

Sudegė didelis vieš
butis Saragozoje

SARAGOZA, Ispanija. — Sa- 
! ragozoje sudegė pats didžiausias 
ir moderniškiausias Ispanijos 
viešbutis. Gaisras taip greitai 
prasiplėtė, kad viešbučio gyven
tojai nepajėgė saugiai pabėgti. 

I Viešbutyje buvo apsistojusi bu
vusio Ispanijos diktatoriaus F. 
Franco žmona. Jai pavyko sau
giai iš degančio viešbučio pa- 

i bėgti. Oficialiai dar nepranešta, 
bet manoma, kad ir Saragozos 
geriausią viešbutį padegė kovo
janti vaškų organizacija, kuri 
jau išsprogdino ir sudegino ke
turis modernius Ispanijos vieš
bučius. Vaškai nori autonomi
jos, kokia yra duota katalanie- 
čiams. Galicijos provincija esan
ti Portugalijos šiaurėje. Tokių 
pačių teisių nori gauti ir Valen- 

’ i cija. Atkakliausiai už Vaskoni-

čio. Jos įvade minima, jog anto
logija buvo sudaryta atsiliepiant 
į Adomo Michnik'o, vieno lenkų 
politinio sąjūdžio vadovų, pa- „
geidavimą. Tie straipsniai dabar Šanchajuje drebėjo žemė 
verčiami į lenkų kalbą, idant ŠANCHAJUS, Kinija. — Ket- 
supažindinus lenkų skaitytojus virtadienio
su disidentinėmis idėjomis apylinkėje smarkiai drebėjo že- 
Vengrijoje. :mė. Drebėjimo metu 11 užmuš-

Pastangos suartinti įvairių ta Keliasdešimt išvežta į ligo- 
Rytų Europos šalių savivaldos 
darbuotojus ir panaikinti vals
tybines sienas tarp disidentų 
aprašomos Rytų Vokietijos re
žimo kritiko Emsto Bahro kny
goje -Alternatyva, už kurią jis 
buvo nuteistas aštuoneriems 
metams kalėjimo. Jis tvirtina,

kai, kuriu didoka dali diktato- £ v v

rius Franco laikė kalėjimuose.

rytą Šanchajaus

nines. Dar neapskaičiuota kiek 
namų sugriuvo drebėjimo me
tu. Atrodo, kad žuvusiųjų skai
čius bus žymiai didesnis.

KALENDOR«LIS
Liepos 13: Mildreda, Henri

kas, Austina, Vytenis.
Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:25.
Oras šiltas.

Atėmė Bilandiko apsaugą
CHICAGO, m. — Chicagos 

policijos vadas Samuel Nolan 
J atėmė iš buvusio mero Michael 
Bilandic asmeninę policijos ap
saugą. Vadas Nolan pareiškė, 
kad jis neturėjęs policininkų 
šiai apsaugai, nes nori daugiau 
policininkų skirti gatvėms ap
saugoti.

Dabartinė majore Jane Byrne 
pritarė policijos vado nutarimui, 
tuo tarpu Bilandiko žmona kri
tikavo tokį elgesį kaip kerštin
gą ir neatsakingą. ( t
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ATOMO SUTARČIAI

Standard Federal Taupymo ir Skolinimo B-vė, 
apylinkių bei aplinkos veikloje, remdami g 
rektorių tarybos pirmininkas Justinas Mackevičius Jr. įteikia $500 stipendijas Kelly aukšt. 
mokyklos abiturientei Kathy Hopinkah ir Kennedy aukšt. mokyklos abiturientei Annai

Lori Krautter, esančiai jo kairėje.PIETŲ AUSTRALIJĄ APIBĖRĖ DEGANČIOMIS LABORATORIJOS DALIMIS
LAIMĖ, KAD NESUŽEIDĖ ŽMONIŲ 
IR NEPADARĖ ŽALOS GYVULIAMS

dalysPERTH, Australija. — Krin-. Pasirodo, kad degančios 
tanti Amerikos laboratorija, pa-: nuskriejo žymiai toliau. Jos ga
ilėtųsi pietų Australijos pakraš- ■ Įėjo nukristi į dirvonuojančius 
tį, kelioms minutėms nutraukė ■ Australijos plotus, 
savo pranešimus pagrindinėms j 
stotims, bet ji palietė tirštą Že
mės atmosferos sluoksnį 11:37 
vai. ryto, kaip Nacionalinė ad
ministracija erdvei tyrinėti pa
skelbė. Liudininkai ir stebėtojai 
tvirtina, kad didelė laboratorijos 
dalis, pasiekusi tirštesnį oro 
sluoksnį, 87 mylių aukštumoje 
pradėjo degti. Pradžioje užside
gė laboratorijos uodega, kur 
buvo iškelti prietaisai saulės 
energijai rinkti, o už kelių se
kundžių užsidegė ir laboratori
jos priešakis.

Pirmiausia pradėjo atsiskirti 
uodegos dalys, vėliau laborato
rija sulūžo į kelias dalis, kiek
vienoje kilęs naujas gaisras. 
Dalys pleišėjo, degė, lūžo ir 
kiekviena savo keliu krito že
myn.

Didelis laboratorijos dalių kie
kis nukrito vandenin, Australia 
jos nepasiekęs. Tos dalys krito, 
šnypštė, garavo ir skendo. Kitos 
dalys krito į pietinės Australi
jos neapgyventus laukus ir ke
lis ūkius.

Vienas ūkininkas pasakojo, 
kad į jo laukus iškrito daug de
gančių laboratorijos dalių. Jeigu 
amerikiečiai norės, tai jie galės 
atvykti ir jas susirinkti. Jis pats 
rastas didesnes dalis sumes į 
vieną krūvą; 0 kitas apars.

Ūkininkas savo 'akimis matė 
skriejančias ir degančias labo
ratorijos dalis. Gyvuliai išsigan
do liepsnų ir ūžimo. Vieni bėgo 
toliau į laukus, o kiti skubėjo i 
tvartus. Ūkininkas savo akimis 
matęs, kaip krintančios ir de
gančios dalys leidosi žemyn ir 
krito kitų ūkininkų žemėse. Jis, 
sėdęs ant arklio, nujojo pama
tyti, kur kitos laboratorijos da
lys nukrito. Jis jojo gana toli 
į vakarus, bet nukritusių dalių 
neužtiko. Jam atrodė^ kad jos 
nukrito dar JoJiauj vakarus.

Beginąs tarsis 
su Sadatu

ALEKSANDRIJA. Egiptas. — 
Izraelio premjeras Begin tris 
dienas tarėsi su Egipto prezi
dentu, bet nepavyko susitarti. 
Beginąs pasitarimų metu nori 
Jordanijai pasiūlyti atiduoti Iz
raeliui kelis Jordanijos miestus. 
Beginąs nori gauti dalį Sama- 
rijos, porą kartų paminėtos Bib
lijoje, ir nori gauti visiems lai
kams Jeruzalę.

Jordanijos radijas ir toliau 
Egipto prezidentą vadina išda
viku. nors Sadatas įtikinėja Be
giną, kad nieko iš to neišeis. 
Jeigu nori taikos, tai turi ati
duoti karo metu pagrobtas že
mes. Abu prižadėjo klausimą 
dar kartą apgalvoti ir kelioms 
dienoms dar kartą susirinkti 
Jafoje.

Lėktuvas DC-10 nebuvo 
tinkamai prižiūrėtas

WASHINGTON, D.C. — Spe
cialistai liudijo Federalinei avia
cijos įstaigai, tyrinėjančiai ne
laimių priežastis, kad tekėjimo 
vamzdžių priežiūros stoka galė
jo supleišinti metalą, nes nešva
rūs vamzdžiai nepristato laiku 
reikalingų degalų, jėga nutrūks
ta.'Atėjus kitam momentui, kai 
degalai ateina, susidaro didesnė 
jėga. Tas jėgos pasitempimas 
gali'supleišinti metalą. Metalas 
supleišėjo ne nuo “pervargimo”, 
bet nuo jėgos trūkčiojimo.

— < Australijos žvejai matė 
krintančios laboratorijos degan
tį metalą, bet plienas jų ne
sužeidė.

«•, —rf Nikaragvos sukilėliai gavo 
tris .karo, lėktuvus iš Kubos.

GINKLŲ RŪŠIŲ VIRŠININKAI PRITARIA, BET LABAI NENORIAI
KARIAI YRA ĮSITIKINU. KAD DABARTINĖ 
SUTARTIS GERIAU. NEGU BE SUTARTIES

CHICAGO, Ill. — Naujai pa
sirašytoji JAV ir Sovietų Sąjun
gos strateginių atomo ginklų 
sutartis duoda Sovietų Sąjun
gai labai dideles teises ir pro
gą pasigaminti žymiai daugiau 
atomo ginklų, kurių ji iki šio 
meto neturėjo, užsienio reikalų 
komiteto nariams pareiškė ad
mirolas Elmo Zumwalt, buvęs 
JAV karo laivyno viršininkas

į ir ČIA žinioms rinkti direkto- uoji sostinė) pasiūlymą atmetė, 
rius. Adm. Zumwalt labai po- Jis pasakė, kad Kuba mielu no- 
puliarus karo laivyno vadų tar- ru kovotų už Vietnamą ir tokią 
pe. Jis pažįsta daugelį lietuvių.
su kuriais dirbo įvairiose laivy
no statybos ir stiprinimo srityse. 
Chicagos didelėje salėje admi
rolo klausė 400 amerikiečių, pri
klausančių užsienio komitetui ir 
atidžiai sekančių sovietų pastan- j ateinantį rugsėjo mėnesi Ha
gas įsigalėti Persijos įlankoje ir vanoję.
Afrikoje.

WASHINGTON, D.C. — Ant
radienį senato komitetui liudijo

— Chomeini vakar paskelbė | sekretorius Cyrus R. Vance-tr- 
visiems iraniečiams amnestiją, }krašto apsaugos sekretorius H. 
bet trečiadienį .on ju tardyti į Brown. Jiedu patarė senato už- 
prieš amne'-'jų nusikaltusius | s^en^° komitetui patvirtinti Vie- 
karius. Kariai jam pasakė aad j noJe prezidento Carterio ir So- 
į klausimus neatsakir I vietų aukšč. tarybos pirmininko

_ j Leonido Brežnevo pasirašytą
Tarptautiniai Jungt. rautų strateginiu atomo ginklu kon- 

daliniai nepajėgia kontroliuoti trolės sutart: Jjedu mano, kad

TRUMPAI IŠ VISUR

palestmiečių, gyvenančių de
markacijos zonoje.

— New Yorko kalėjime lai
komą ‘‘Šamo sūnų” David Ber
kowitz kaliniai peiliu supjaus
tė. Sužeista kaklo kairioji pusė.

— Atšauktas gandas, kad pre
zidentas Carteris rengiasi at- 
leisti James Šlesingeri. Prezi-O k, 

dentas tokį gerą tarnautoją nori 
palikti administracijos tarnyboj.

— Specialistų pranešimas apie
netinkamą DC-10 lėktuvų pri
žiūrėjimą anksčiau buvo pra
neštas savininkams, bet v; 
darbas ir prižiūrėjimai nepage- patarė senato komitetui
rėjo. Tai galėjo būti nelaimės tvirtinti naujai pasirašytą stra- 
priežastis.

_ „ į nors joje vra kelios silpnos— Ruošiamos naujos instruk- . T- ,,i ms. Jie žino, kad sovietu cijos lėktuvu vamzdžiams valy- , >-■ .. . , . , , . v•' , . ; dzia ruošias' karui, bet tuoti, kad i 
Specialistai turės 
gazolino tekėjimas 
domas.

sutartis duoda daugiau saugu- 
j mo, negu sutarties nebuvimas.

Trečiadienį senato komitetui 
Į l’udijo visų ginklų rūšių štabų 
•! viršininkai. Senato užsienio rei
kalų komitetui liudijo: JAV 
kariuomenės štabo viršininkas 
gen. Edward Meyer, laivyno 
operacijų štabo viršininkas ad
mirolas Thomas B. Hayward, 
bendro JAV karo jėgų štabo vir
šininkas gen. David Jones, karo 
aviacijos štabo viršininkas gcn. 

į Lew Allen ir Marinų korpuso
* Pra j vadas gen. Robert Barrow.
alymo 1

Kuba mielai siūlosi

HAVANA. — Kubos vicepre
zidentas Carlos Rafael Rodri
guez būdamas New Delhi. Indi
joje. pasakė, kad Kuba siūlė sa
vo karinę pagalbą Vietnamu! 
dar prieš įsiveldama Angoloje, 
bet Hanojus (Vietnamo raudo-

kovą skaitytų didele sau gar
be. kaip gindama savo pačios 
kraštą.

Rodriguez buvo Indijoj kvies
ti ją Į neįsipareigojusių valsty
bių konferenciją, kuri šaukiama

Didžiausioji automo
biliu nelaimė

TOKIJO. Japonija. — Didė
liame Japonijos tunelyje, kuria
me visą laiką eina gyvas auto
mobilių judėjimas. įvyko 160 
automobilių nelaimė. Vienas 
automobilis, nepajėgdamas su
stoti. kirto į kitą. Tunelyje kilo 
didelis gaisras, prie kurio ugnia
gesiai negalėjo privažiuoti. Tu
nelyje žuvo 6 automobilistai, 
užtroškę nuo gaisro. Sudegė 
daug automobilių.

Diktatorius Somoza 
neskuba

MANAGUA. Nikaragva. — 
Diktatorius Anastasio Somoza 
kelis kartus buvo pareiškęs, kad 
jis sutiktų išvažiuoti iš Mana- 
guos. jeigu būtų sudaryta libe- 

! ralinė koalicija, bet jis nesitrau
kia. Jis jaučia, kad Kubos ir 
Panamos partizanai kelis kartus 
puolė diktatoriaus jėgas, bet iki 
šio meto nacionalinės gvardijos 
nesumušė. Diktatorius kiekvie
ną dieną tariasi su Amerikos ir 
Prancūzijos ambasadoriais, bet’. 
jis ir toliau kraštui skelbia są
lygas kovai baigti. Didokas ka* ‘ 

I rių skaičius pateko maištininkų 
nelaisvėn, bet sostinėje esan- 

sovietų tieji pataria jam nebėgti, o to- 
pastangas grobti gretimas ir to- i liau tęsti kovas.
liau esančias, gintis nepajėgian
čias mažas valstybes.

Adv. William E. Colby taip 
pat patarė Kongreso atstovams 
pasirašyti dabartinę atomo su
tartį. Savo laiku jis labai glau- 

j džiai bendradarbiavo su admi- 
I rolu Elmo Zumwalt ir buvo vie
nodos nuomonės apie sovietų 
pastangas grobti greta esančių 
valstybių žemes, bet dabar šių 
dviejų draugų nuomonės išsi
skyrė. Adv. Colby patarė priim
ti pasirašytą sutarti ir vesti de
rybas su rusais dėl kitų atomo 

* ginklų rūšių.
Paaiškėjo, kad Valstybės De- 

l partamentas ir speciali komisi- 
' ja atomo sutarties deryboms 
vesti svarstė kelis kitus atomo j 
ginklų rūšies klausimus. Sovie-) nuomonę, 
tų valdžios atstovai reikalavo j naujo pradėti pasitarimus ato- 
daugiau informacijų apie gali- mo sutarčiai, pafėiške Vahce.

teginių atomo ginklų sutartį, 
v ie
va 1- 
tar-nepasikartotu nelaimės.! ,, ■ _  " - , .’ . . . f ou jo nepradeda, nes JA v dartikrinti, ar , \ A.• yia pakankamai stiprios ir pasi- nesutruk-1 v .ryzusios kovoti pries

— DCTO lėktuvai 
leidžiami darban, kai 
tas tinkamas vamzdžių ir dega
lų tekėjimo sistemos valymo 
darbas.

galės būti 
bus atlik-

— Nustatyta, kad mechanikai 
vokiečiai geriausiai valydavo I 
DC-10 lėktuvus.

— Chicagos namų ir nuosavy
bių mokesčiai bus pakelti nuo 6 
iki 20ęž. Pinigai reikalingi mies
to administracijai.

— Krintanti erdvių laborato
rija nesužeidė ir nenužudė nei 
vieno australiečio, bet jie ne
norėtų, kad panašios Amerikos J 
mašinos kristų jų žemėje.

— Spaudos klubo narių susi
rinkimas įvyks šį penktadienį 
Marquette Parko Fieldhouse sa
lėje- 7 vai. vakaro.

mus naujus atomo ginklus, tuo 
tarpu nenorėjo
duoti n4r?iLki:s rusams svar
bi carinių informacijų.

V ieni senato atstovai ruošiasi 
plačiau , asisakyti dėl paruoštos 
sutarties, o kiti pareiškė, kad 
jie balsuos prieš dabartinę su
tarties tekstą.

Patį ramiausią pareiškimą pa
darė Valstybės sekretorius Cy
rus R. Vance. Jis visai nesirū
pina Brežnevo ir Gromykos pa
reiškimais. Sovietų valdžiai pa-

* sakyta apie Amerikos senato 
galią. Jeigu senatas pasisakys 
prieš sutartį, tai sutarties ne
bus, nors Maskva labai jos no- 
ėtu. Senatui pareiškus savo 

vyriausybei teks iš



VACYS PRC3AS

įtaką, kurią P. Amerikos kon-l tesioginim JiudULinku sovietiško

J r

(Tęsinys)
Simo Kudirkos ir jo “adju- mos, o jų vietoje iškeliama, lyg 

tanto” Romo Kasparo apšilau-1 ant mėšlynių šakių; prbtėguoja- 
kymą Kolumbijos valstybėje moji rusu kalba, kas aiškiai ir 
tenka suskirstyi; į dvi dalis: į neužginčijamai irodo, kad ten 
svetybę Kolumbijos sostinėje ir tėra tik bolševizmu bei komu- 
į Antijokios departamento sos-fnizmu prisidengusi Rusija, tik 
tinėje. Vienur ir kitus kaip oku- , caristinės Rusijos tęsinys, bet 
puc’.rs I k ’-jvos ’..?"kinio repre- ne “Tarybą Sąjunga”, kaip pre
zentacinis pari rėdymas įvyko’ pagandiškai kad skelbiama, 
labc’ skirtinga’. Kiek Simas Kitą viešnagės dieną Bogoto- 
k ajto sostinėje Bogotoje išėjo je, Simas Lietuvos garbės kon- 
r.ugaiči.H i, laimėjęs laisvės ko- šulo dr- St. Siručio buvo prista- 
vstojo garbingą titulą, tiek de
partamento sošt nėje Medelyne 
(Medellin) pralaimėjo —- jis ne
buvo pastebėtas visuomenės ir 
nepaminėtas net gausingoje de
partamento spaudoje, neskai
tant ispanų kalboje perduotų 
komentarų per Bolivar.iana Uni
versiteto radijo stoties lietuviš
ką pusvalandį "ĖNCUENTRO

&

tuviškiems reikalams atsidavęs 
pasišventėlis Anti joki jos Uni
versitete muzikos mokytojas 
Jonas Kaseli ūnas.

Simu Kudirkos 
triumfas Bogotoje . . .

Dėka Lietuvos garbės konsu
lo dr. Stasio Siručio buvęs Gus- 
lago kacctu kankinys Sovietu 
Sąjungoje Simas Kudirka buvo 
pristatytas visai Kolumbijos vi
suomenei per TV ir per spaudą. 
Kalbėdamas per TV, Simas že
mėlapyje parodė visas priver
čiamų darbų — Gulago kacetų 
— esančias stovyklas sovietiškos 
vergų impresijos “darbininkų 
rojuje”. Be to, Simas žiūrovams 
parodė imperialistinės Rusijos 
valdovų jam rusiškai rašytą do
kumentą. Dokumentu reinian-V

tis, Simas paaiškino, kad impe
rialistinėje Sovietų Sąjungos 
įkurtoje imperijoje tautinės kal
bos be paliovos kietai slopina-

tytas gausingai sostinėje gyve
nančiai žurnalistų grupei. tSimo 
kalbą ir paaiškinimus žurnalis
tai vienuose dienraščiuose trum
piu, kituose išsamiau atspaus-1 
dnio, nesigailėdami vietos pri
minti Lietuvos okupaciją ir 
žmonių vargus. Tai didžiausias 
Simo ir mūsų visų laimėjimas 
kovoje už okupuotos Lietuvos 
laisvę, pasak pranešimo iš Ko- 
unibijos. Esą. tuo laimėjimu 

Simo Kudirkos ir Rdmo Kaspa
ro kelionė visšikai pasiteisina 
ne tik Kolumbijoje, bet ir vi
soje P. Amerikoje.

Visoje Kolumbijos teritorijo
je plačiai skaitomas dienraštis 
“La Republic?.”, išleidžiamas 
Bogotoje, kuris taipgi yra kon-i 
šervatbriu krypties laikraštis, 
kaip ir “E! Cotombiano” Mede
lyne, pasistengė atspausti visų 
trijų okupuotą Lietuvą atsto
vaujančių lietuvių bendrą nuo
trauką (Siručio, Kudirkos ir 
Kasparo), paaiškindamas: “Dve
jų tautiečių viduryje valingas 
lietuvis 'Minas Kudirka, kurs 
buvo kaliniu Rusijos koncentra
cijos stovykloje ir kuris garbin
gai atlieka svarbią misiją lanky
damas P. Amerikos valstybes, 
skelbdamas nežmoniškai žiau
rų komunistinio rėžimo barba- 
rizriią, pabrėždamas reikalingu
mą atkreipti dėmesį į svetimą

tinente stiprina legalūs ir nelę- 
galus rusiškos tironijos atsto
vybių reprezentantai.”

Dienraštis “La Republics’’ at
spausdino dar ir ilgoką straips
nį, užvardindamas: “Vienas lie
tuvis, kurs tris ilgus metus ka
lėjo viename sovietų kalėjime”. 
Būtent:

BALZEKAS MOTOR’S 
4030 Archer Ave., Tėl; VI 7-1515

Seniausias automobibų pardavėjas lietuvis

>

Volarė Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir prlėžiūf-nš dėftertamentė jj

— Simas Kudirka 19.70 m. 
lapkričio mėnesyje tapo vienas 
iš visuotinų žinių dramatinės 
istorijos veikėju. Gimęs Lietu
voje, bet iš molinos pusės gi
musios JA Valstybėse lietuviš
koje šeimoje, yra Amerikos pi
lietis. Jiems gyvenant Lietuvo
je, baigęs pirminius mokslus [ 
vaikinas pradėjo tarnauti radi
jo operatoriumi “Sovietskaja 
Lit va” žvejų laivė. Lapkrityje 
1970 metų laivas prisiartino prie 
JA Valstybių kranto, kas sutei
kė Kudirkai progą peršokti ant 
šiaurės amerikivčių krantų sar
gybos laivo “Vigilante” blikčio 
(denio), kur jis prašė leisti pa
silikti politinio pabėgėlio teisė
mis.

Laivų kapitonams, skubiai. su- 
šitžrus; Kudirka buvo grąžintas 
atgal į žuvininkystės laivą ir už
darytas laivo kapitono priežiū
roje. Grįžr.š į tėvynes, sovietinio 
režimo administracija apkaltino 
jį “valstybės išdavimu 
teisė IGčiai metų sunkiųjų 
bu kalėjimo bausme, užtai,

Į pabandė ieškoti laisvij 
kur žmonės nėra Įrankiais 
giško valstybės ležimo.

Tris metus ir devynius 
nesiūs viirgb radijo operatorius 
atlikinėdamas baiišinę viename 
maškvišk’o rėžimo įrengtame 
kacete Uralu kalnuose- Jis yra

ir nu- 
dar- 
kad 
šalį, 
tra-

mė-

SS

VISIT LITUIJAMA AND ROME 1979
(SPECIAL AUDIENCE WITH POPE JOHN PAUL 11 — JULY 1 AND 
Al (it Ši’ 15 DEPARTURES. BOTH GROUPS WILL BE SPfe'ciFlCALi.Y 
MENTIONED AND GREETED BY THE HOLY FATHER. ARRANGED 
COURTESY LITHUANIAN COLLEGE, ROME, WHO HIGHLY RECOM
MENDED LADIES WEAR LITHUANIAN NATIONAL COSTUME).

kaeeto, liudįninku nežmoniškai 
žiauraus elgesio str kaliniais ir 
liudininku žiauriaOk'erstingo po
litinės valstybės režimo, pasisa
vinusio teises sėiniininkd ir sa
vininko į įfyvųjų būtybių gyvy
bes-

Dėka JAV vvriausvbės, kuri 
pripažino jam Amerikos pilietyr 
bę, keturiems metams tik pra
slinkus ponas Kudirka teatgavo 
asmenišką laisvę ir teisę laisvai 
važinėti visose pasaulio ir P. 
Amerikos valstybėse, skelbiant 
tragišką lietuvių padėtą, prie
varta paverstais komunistinio 
režimo vergais, o

. — Skelbiu, — sakė Simas lai-, 
krašeio “I^a Republica” kores
pondentui, — jog esu griežtai 
likimo įpareigotas skersai ir iš
ilgai važinėti . pc<;Lotynų Ameri
kos valstybes ir visą pasaulį, 
skelbiant kas d-žbar vyksta Ru
sijoje. Valstybės juk negali klys
ti išsižadėdamos’ teisėtai įgim
tos laisvės, tikėdamos komunis
tų pažadais, susižavėdamos skel
biama komunistine tvarka, ku
rioje suvąržomacvisos žmogaus 
teisės jr asmeninės laisvės. Ir 

j tai nedarau vien tik savo tėvy
nės vardu, pavergtos karine jė
ga per praėjusi pasaulinį karą1 
ir paskutiniais laikais surežisuo
to žmonių “balsavimo” gi m u- 
sios vyriausybės, bet ir tos pa
čios rusu tautos vardu, kuri ne
turi galimybės nei progos pa
reikšti savo pageidavimus, iš
reikšti savo laisvės troškimus, 
reikalauti žmoniško ir teisingo 
elgesio atsižvelgiant i teisę, ku
ri yra įgiriita žmoguje ir kurią 
sovietizmas ne tik kad paneigia, 
bet ir sunaikina . . . ^Tėgi gali 
Amerikos valstybes žūti naiviai 
tikėdamos į komunistų krėivus 
pažadus, išnykti žiaurios sištė- 
Hios itasruoSe, kuribefeė pranyk
sta pagarbos vertos gyvenimo 
vertybės . . .

Ir . . . rhenkys.ta Mdelįme.

Simas Kudirka ir-Romas Kas
paras Medelyne pasirodė š.m. 
birželio 21 d.,’mažai kam iš lie
tuvių visuomenės žinant. Nors 
svečiams priimt: privačiai susi
dariusio “komiletb” programa

Žinotina iieiiis, kurie ne
giminių iš Lietuvos

perduotos minėtai komisijaiJAV Kongreso komisiją Eu
ropos saugumo ir bendradar- Washingtone ir bos JAV-bių 
biavimo reikalams ruošia sąra- 

! šą asmenų, kurių Amerikoje 
! gyvenantieji asmenys negali at
sikviesti apsilankymui ar nuo
latiniam apsigyvenimui iš Var
šuvos pakto valstybių. Toks są
rašas jau buvo sudarytas 1977 
nu spalio mėnesį, dabar jį nori
ma patikrinti ir papildyti pagal 
dabartinę padėti. Tuo re;kalu 
komisijos pirmininkas kongres- 
manas Dante B. Fascell kreipė
si į Amerikos Lietuvių Tarybą, 
prašydamas tikslių informaciją 
apie lietuvius.

Visi lietuviai, kurie turi sun-Į 
kuinų atsikviesti savo arilmuo-'g-. 
sius iš Lietuvos, prašomi tuojau 
atsiųsti šias informacijas:

1. Prašytojo vardas, pavardę

panaudotos, ryšium su artėjau* 
čia Madrido konferencija, sie
kiant, kad būtų duotas leidimas

AMERIKOS LIETUVIŲ f 
TARYBA

buvo sukurta išsami, bet prak-iir adresas.
tiškai tebuvo pykdyta vos ne-j 2. Kada nuvo p rhią kartą pa- ? 
didelė jos dalis,ai paspausti ran-‘įsiustas iškvietimas, kiek kartų 
kas su S-K. nelauktai gavo pro- iš viso buvo siųsti iškvietimai 
gos 13 lietuviškai mokančių ir; ir kada paskutini kartą buvo at- 
9 nei žodžio lietuviškai nesu-1 
prantanėiu, kai susirinko ne ko
kiame salone, bet konsulato 
kambarėlyje (Salon de la Coir 
sulata).

La Consulata kambarėlyje su
sirinkusi ' visuomenė” pusantros

mestas prašymas išvažiuoti.
3. Pažymėti, kuriuo tikslu 

kviečiama: apsilankymui, šei
mos suvienijimui, vedyboms ar 
šiaip emigracijai. Jei kviečia
mas šeimos naiys apsilankymui 

j ar nuolatiniam apsigĄvenimui, 
valandos klausėsi gana išsamios į reikia pažymėti kviečiančių gi- 
Simo lietuvių kalba dėstomos | minių vardus, pavardes, adresas 
paskaitėlės. Bet tik paskaitai 
pasibaigus, Simo priėmimą su
rengęs “komitetas”, save pri
sistatęs “Kolumbijos Lietuvių 
šalpos Fondo vardu, pastebėjo
ir susiprato, kad paskaitoje da-I dėl kitų priežasčių, reikia nwo- 
lyvavo mažas skaičius klausy-įdyti tas priežastis (politinės, 
tojų, kurių 9 nesužinojo kas ir 
apie ką buvo kalbama, nes ne
suprato, kai niekas neaiškino ir 
neišvertė ispanų kalbon; orga 
nizatoriams taipgi neatėjo i gal-I 
va mintis atsinešti fonografus! aip pat pažymėti. 
Simo kalbai užrašyti ir, paga
liau, pats kambarėlis viešai pas
kaitai netiko. Vienintelis nepra
šytas pašalaitis surizikavęs at
sinešti fonografą buvo lietuviš
kų radijo pusvalandžių vedėjas. 
Tai pastebėję susirinkimui va
dovavę 
še, viešai pranešė: “Este senior”! 
(lietuviškai būtų: šitas “hiište- 
ris”) šią kalbą parūpins lietu
vių ir ispanų kalbose, ir pada
lins čia buvusiems dalyviams 
(kodėl ne plačiai medelinie- 
čiamsf), ypatingai lietuvių kal
bos nesupratantiėmš.

“Tai skaitau gan akiplėšišku 
pasielgimu, — skundžiasi “mis
teris”, — kadangi nei prieš, nei 
po paskaitos nei vienas iš priėL 
niinio rėngėjti šū “Šėiiioni” 
nešitarė ir nekalbėjo, prie ren
gėjų prisidėti nekvietė, nutari
mais hesiualino ir Simo atvyki^ 
mo reikalu visuotino lietuvių 
kolonijoje gyvenančių pasitari
mo nesušaiikė”

(Bilš daugiau)

ir giminystę. v
Jei kviečiama vedyboms, rei

kia duoti kviečiančio sužadėti
nio vardą, pavardę ir adresą.

Jeigu siekiama emigracijos

Sofija. Adomaitienė,-

Naujienų pikniko vyr. šeiminin
kė, apžiūrėjo virtuvę, valgyklą 
ir kitus pikniko įrengimus VoS- 
niako sode. Ji yra nustebinta 
virtuvės švara ir labai gerais 
pikniko įrengimais bei idealia 
aplinka' piknikauti. S. 'Adomai
tienės ir padėjėjo&'yra paširyžū- 
sios gerai patarnauti-gausiems 

svečiams.

tautinės, ^religinės ir t- p.) ir 
pažynietf'kraštą. Į kurį kviečia
masis nori emigruoti.

Jeigu yra kokių kitų 
ryšium su kvietimu,

Pvz.
kviečia intišis susilaukia 
nors sunkumų, jeigu yra prie
žasčių, dėl kurių išvažiavimas 
turi Įvykti beditidėliojimd Įr t; p

Visas ėias informacijas siųs
ti tuojau adreou: Litnuanim 
American Council. 26U3 W. 63rd 

nėsitarę ir neatsiklau-į Street, Chicago; Illinois 60629.

faktu 
reikia 
jeigu 
kokiu

KNOW YOUR HEART

— Izraelitai trečiadienį įsiver
žė į Libaną ir puolė palestinie
čių centrą, iš kurio viena pales
tiniečių grupė buvo įsiveržusi 
į Izraelio laikomą sritį.

Jei yra. kokių neaiškumų, gali
ma pasiteirauti telefonu (312) 
778-69(y0 tarp 9 ir 2 vai. p.p. Jei 
po pasiųsto. Aliai pranešimo 
Įvyktų kokių pasikeitimų su iš
kvietimais, prašome tuojau, ne 
vėliau rugp. 15 d., vėl pranešti 
Altai.

Surinktos informacijos bus

HELP YOUR HEAR! FUND

HELF YOUR HEART

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

Anacin® has extra strength, by a panel of experts; used as 
directed. But Anacin gives you 
more pairi reliėvėr than any

_ ____ :
< tablet. Gives you safety you

tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. Thafs Anacin.

More strength than any reg
ular headache tablet. And ____ r_._______
Anacin combines that strength regular strength headache
with safety. < " _ ____ „

Like all leading headache expect with extra strength you

Cities/ Nights Totą! Cost

on GIT Air Kare — subject lo

SCANDINAVIAN AIRLINES

August 29

Sept. 27

including 
GIT Air Fare 
Ch-go, N. Y.

August 15

Sept. 19

Vilnius

Vilnius

Depart

Chicago;N. York

Return

Chicago/N. York

-JERRY 2ABOROWSRI
Tojr Manager

VĖGA INTeftNAt. TRAVtL SVCL iNc 
151 N. Welti St 
Chic4go. HI. 60606 
(5i2> 332'7211

5, Moscow 2. Roihc 6 S1529/'S142O

5, Moscow 2 $1003 '$876

Cott per person, double occupancj1; based
change and/or governrifent approval; add -$3 departure tax; tour iftrcclbr 
will accompany each tour with minimum 30 participants; participant > 
from West Coast and Canady welcome.

MRS. ZOFIA SZYMANSKI 
Manager, E. Europe liepat

Reservations—Information:
UNION TOURS, INC. 
6 Eisi 36th Street 
New Yorlc, U.Y. 10016 
(212 > 679-7873

C SOME CHICAGO MOTOR ČtŪB TIPS ON *

a - NAUJIENOS, CHICAGO >, ILL Fnday, July 13, 1979

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

IF YOU DRIVE AT THE 
MjXMMUM SPEED STAY »N | 
THE RtGMT LANE.



Povilo P. Dargio kalba SLA seime ’S AMAZING!
(SLA prezidento Povilo P. Dargio kalba, pasakyta š.m. birželio 

30 dieną Šeiminiame bankete, Cleveland, Ohio)
veikėjai — clevelandiečiai, kaip 
“Dirvos” redaktorius Kazys 
Karpius, J. Viresiackas, J. Bra
zauskas, J. Polteris, dr. J. Vit
kus, P. Žiuris, pulkininkas Bra
ziulis ir Baranauskas, negali pa- 
seimauti ir pabendrauti su mu
mis šiandieną...

Ypatingai aš prisimenu auk- 
sin’o jubiliejaus seimą. Tada 
ėjau pareigas seimo Mandatų 
komisijoje. Į šį seimą atvyko iš 

t nepriklausomos Lietuvos dr. Jo
nas šliupas. Šalia jo dalyvavo 
dar 11 kitų veteranų. Šie vete
ranai buvo ypatingai pagerbti 
antrąją seimo dieną Clevelande 
Lietuvių kultūros darželyje, kur 
prie ’dr. Jono .Basanavičiaus 
biusto, SLA prezidentas Fortū
natas Bagočius, apibūdindamas 
kiekvieną veteraną, kiekvienam i 
jų įteikė specialų paauksuotą1 
medalį...

SLA 50-ajai sukakčiai atžy
mėti tuometinis clevelandietis | 
poetas Nadas Rastenis sukūrė 
Susivienijimo himną. Prisimenu 
to himno du posmus: i

SLA, SLA’ 
Tai tvirta uola!
Penkiasdešimt metų laiko 
Jo gyvenimo sukako;
Šis auksinis jubiliejus 
Gerbia jį ir jo kūrėjus, 
Jo darbams vainiką pina 
Ir visus narius dabina. 
Apsaugok tvirtą uolą, 
SLA.

Savo raporte, kurį dr. Vinikas 
išdavė seimui, apie SLA ateitį, 
pareiškė: “šiuo laikotarpiu svar
biausia SLA narių pareiga, tai 
energingas modernizavimas mū
sų organizacijos. Tas atidarys 
platesnę dirvą jo veikimui ir 
užtikrins tą ateities pastovumą, 
kurio mes trokštame”.

Na, jau sena istorija, kas įvy
ko po šio didingo seimo Cleve-

Povilas P. Dargis

Gerbiamas vakaro vedėjau, 
mieli broliai ir sesės, Susivieni
jimo draugai ir svečiai!

Susivienijimo banketai yra 
viena iš seniausių ir gražiausių 
broliškumo tradicijų... Po sesi
jų — svarstybų ir darbų yra 
tikrai gražu, kai seni draugai ir 
naujai susipažinę delegatai gali 
atsisėsti prie bendro stalo ir ge
roje nuotaikoje pavakarieniauti 
ir pasižmonėti... Kaip jau 
įprasta, mūsų banketai suteikia 
mums pertrauką... Pertrauka 
ne tiktai leidžia mums atsikvėp
ti, atleisti dienos įtempimus, 
bet taip pat suteikia progą pa
galvoti ir pamąstyti ramiai, ką 
atlikome, ko dar siekiame...

Susivienijimas seimauja Cle- 
velande jau ketvirtą kartą. Pir
mą sykį čia suvažiavome 1936 
metais, birželio 22-27 dienomis. 
Tada įvyko SLA auksinio jubi
liejaus 39-asis seimas__ Po to
47-asis seimas čia susirinko 
1952 m. liepos 7-11 dienomis. 
Ir man jau prezidentaujant, 
1966 m. liepos 11-13 dienomis 
susirinko 54-asis seimas...

Gaila, kad tokie žymūs SLA

Chcntples imoiams of Mexico^ 
BEAT DRUMS VJHILE 1FIE1R COWS 
being mk-kedi “iftey think the 
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Susivienijimas pagerino savo 1 

apdraudas, pravedė draudimų' 
konversijas, įvedė modernesnes 
lenteles, pergyveno Antrojo pa
saulinio karo recesijas...

Š;andieną Susivienijimas 
patvari organizacija. Jis 
gerą vardą Nacionaliniame
temaliniame kongrese. Jo turto 
išgalės patenkina įvairių drau
dimo departamentų reikalavi
mus Mūsų finansinis pajėgumas 
(Solvency) yra toks tvirtas, kad 
pradedant su 1976 metų vajumi 
galėjo siūlyti ypatingas nuolai-

yra 
turi 
fra-

am OYSTER grew J 
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ATSARGA GĖDOS NEDARO

į mo nelaimę O'Hare aeroarome avieju viešnių-svnator'ų iš Tai-
j vienas žmogus turėjo panašų wane, dalyvavo Konsularinio
I “regėjimą”, bet niekas Į tai ne- Korpuso Dek an:*'. keli konsu ■!., 
atkreipė dėmesio. ! miesto pareigūnai, ir Jonas ir

j Armijos inžinierių korpuso. Dalia Kuėėnai Viena senatorė 
i pareigūnai pareiškė, kad jie to

kiais spėliojimais netiki, tačiau 
patikrinimą daro... “dėl viso 
pikto”. jpr

Gen. Konsoles veikla i American

p. Kučėnienę jai koncertuojant 
Taiwane praeitais metais. Bu
vęs Taiwa.no K nsuiatas Čika
goje dabar veikia kaip “The Co- 
ordiiiit.on Counell fer Nc*th 

Affairs, Chicago Of-
Birželio m nosy ir Hepos pra-P’cc • direktorium yra

džioje, Lie! u vos Generalinė' Duvęs gen. Konsulas O Noling. 
Konsule J. DaiiiAardienė atsto
vavo Lietuvai keliuose cficia-, 
liuese renginiuose: į Prieš kiek

Filipinų Gen. Konsulo <ir po- Konsului Dr 
nios Sanchez surouštaine prie 'darius ta'ke 
mime paminėti Filipinų 81 Ne- slių žinių Ėnciklopedia Britan- 
priklausomybės sukaktį pucš-'njca laidoje, vienam iš taikinio-- 
niese ;

I Michigan Ave.
Ispanijos Kara'iaus Juan vai 

dadiems buvo atšvęstas prieini- ■ 
mu Ispanijos Gen. Konsulo Mar- 

J tinz-Agullo ir ponios bute.
Venezuelos N eprikiausor i y- 

jbės Dienai paminėti Gen. Kon
sulas Gantaume Pantin ir po
nia suruošė žymaus jų krašto 
pianisto Dr. .Cesar Rangel rc- 

Jčitalį ir nriėmiinią Čikagos cen-

metų, a.a. Gen. 
Daužvardžiui su- 

athaisvmui netik-

jų knosulato patalpose kų buvo paskolinta EncyclOpe- 
I dia Britannica "S” tomas, kurio 
iki šiai dienai nepavyko susek
ti. Jeigu kieno-ncrs knygų len
tynose randasi minėtas tomas, 

į labai maloniai prašoma grąžin
ti jį Lietuvos Generaliniam 
Konsulatu’, 61 17 So- Artesian 
Ave. Chicago 60629.

— Prezidentas Carteris kraš~ 
. to gyventojams kalbą pasakysLIEPOS 22 D. PATARIA VENGTI NIAGARA FALLS

mu šeimininkė Bridge watery j e, trinio knygyno Preston Bradley; sekmadienio vakare. 
Conn., kuri Niagara Falls kriok- salėje. Venezuelos gen. konsu- 
lio niekad nėra mačiusi, prane- į las yra dabartinis Čikagos Kon-
šė turėjusi viziją katastrofos.

Pat St. John, 33 m. a., kuri 
sakėsi esanti kiek pamokyta me
diume ir praeitą mėnesį dalyva-

sularinio Korpuso dekane.
Konsularinio Korpuso specia

liuose priešpiečiuose Ritz-Carl- 
ton viešbutyje buvo pagerbta

— Ketvirtadienį žuvo trys pa
lestiniečiai, iš libano demarka
cijos zonos įsiveržę į Izraelį.

Associated Press per Chicago 
Sun-Times liepos U d. paskel
bė iš Niagara Falls tokį prane
šimą:

Niagara Falls, N.Y., Armijos 
inžinierių korpusas neignoruos 
vieno asmens psichinės prana
šystės, esą Niagaros užtvanka J vusi seanse, pažymėjo, kad jai 
neatlaikys ir tame atostogautojų ten pasirodęs spaudimo neatlai- 
kurorte nuskęs turistų pilnas 
laivas.

“Keisti dalykai kartais atsi
das... Reta fraternalė organi- tinka”, pasakė pulk. George mo vaizdas, 
zacija gali siūlyti tokias nuo- Johnson, pranešdamas apie kor- 
laidas...

Broliai ir sesės! Susivieniji
mo apdraudos teikia nariams 
trejopas naudas: finansinę ap
saugą prieš nelaimes, santaupas 
ir progą pasireikšti broliškoje 
dvasioje.

Ir iš tų visų naudų bene svar-

pus© planus jau penktadienį 
t patikrinti visas vandeniui kon

troliuoti struktūras prie kriok
lio, kuris kiekvienais metais 
patraukia tūkstančių tūkstan
čius turistų.

Buvo įsakyta daryti patikrini
mą po to, kai Pat St. John, n?_-

kiusio tvenkinio ar viršum 
krioklio iš uolų padarytos van
deniui sulaikyti sienos griuvi-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENI, 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. 

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

Vėliau vaizdai pasidarę aiš
kesni ir ji mačiusi vandenyje 
grimstant “Maid of the Mist’’, 
tai yra laivas turistams prie pat 
krioklio pamatų privežti. Laive 
tuo metu ant denio buvusi kur- 

1 čių mokinių grupė, kurios visi 
Į žuvę.
» Pat St. John savo pranašystę 
I papildė, kad nelaimė įvyks sek
madienį, liepos 22 d., arba 4 mi
nutės iki 5 valandos ar 5 minu
tės iki keturių. Ji savo “regėji
mą’’ atpasakojo per televiziją

biausia nauda yra Susivienijimo 
broliškumas...

Broliškumas yra mūsų svar
biausias turtas... SLA broliš
kumas yra meilė lietuvio lietu-į Waterbury, Conn., prisipažinda- 
viui. Iš to išplaukia mūsų pat- ma nesanti sensacijų mėgėja ir 
riotizmas, ištikimybė tiek tėvų 
žemei, tiek gyvenamame kraš
te. .. Broliškumas moko tole
ranciją, o iš to kilo mūsų demo
kratiniai principai.

Susivienijimas yra maža lie

.nenorėjusi skelbti, bet pagalvo
jusi, kas būtų, jei taip įvyktų ir 
ji- nebūtų perspėjusi? Kaip ži
nome, kelias dienas prieš lėktu-

tuvių respublika... Ir kalbant 
apie Amerikos lietuvių respub- h
liką dr. Jonas Šliupas 1916 me- 
tais rašė, štai jo žodžiai: “Iš po- 
litiško atžvilgio SLA dirba pui- || 
kų darbą, vienydamas visokius 
sluoksnius ir pakraipas, čion E| 
sueina tautietis, socialistas, kle- K 
rikalas ir t.t., ir visi, bėgant lai- |p 
kui, suranda beesą savo vietoje. || 
Čion išsidirba tautos idealai, to- 
dėl aš ypatingai guodoju SLA || 
ir norėčiau SLA matyti kaipo 
didžiausią mūsų tautos įstaigą 
— daugiausia pastangų pade- 
dant, kad lietuviai Europoje ir || 
lietuviams svetur išgavus žmo- 
nybės tiesas, gerovės būvį”. 
Šiais žodžiais dr. Šliupas baigė 
savo raštą. Aš manau, kad mes

publikoje — Susivienijime lie
tuvis remia lietuvį. Ligoje ir 
mirties valandoje Susivienijimo 1 
naudos guodžia lietuvišką šei
mą. .. Susivienijimo turtas yra 
bendras SLA piliečių turtas...

SLA kovojo ir tebekovoja už 
žmogaus teises. Susivienijimas 
dirbo ir daug prisidėjo prie Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo. .. Ir šiandieną Lietuvai ne
tekus laisvės jis sykiu su Ame
rikos Lietuvių Taryba dirba ir 
kovoja, kad mūsų kraštas ir vėl i 
būtų laisvas ir nepriklausomas. I

Taip, Susivienijimas yra visų 
geros valios lietuvių talka...

Tai turėkime omenyje, kai ry
toj tęsime sesijas. Šis seimas 
privalo būti įvadas į Susivieni
jimo pirmą šimtmetį.

4.

— Japonai yra įsitikinę, kad 
miesto Mėrė Jane Byrne. Jaijprez. Carteris sumažins dega- 
buvo įteikta naujai išeisią Kon-[ lams leidžiamas sumas ir sustip- 
sularinio Korpuso Ponių Klubo' rins dolerį.
tarptautinių receptų knyga, ku-| -------------------
rioje randasi keli lietuviškų vai-j — Jeruzalės chemikai nusta- 
gių receptai iš J. Daužvardie-. tė, kad žydų ir arabų kraujas 
nės “Popular Lithuanian Reci- yra tos pačios cheminės sudėties, 
peš” knygos. į ---------------—'

Buvusio Kinijos (Taivvano)'! — Trečiadienį sandinistų lėk- 
Gen. Konsulo O’Young ir ponios’ tuvai pirmą kartą bombardavo 
vakarienėje jų bute sutikimui nacionalinę gvardiją.

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

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

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

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

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ 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 ----------- ----- --------- $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL 
Chicago, Dl, 60608

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

____ $10.00

| M MAUJlBNOt, CHICAGO «, IkU, Friday, July 12, 1979
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NAUJIENŲ raitinė atdara kasdien, ižskyras sekmadieniu*. not 
0 vai lyto iki 5 vxL vakaro. lėžtadieniais — iki U vtL

ot D* J, 1277
SabMripHMt

la. Chicago 933.00 per ytti, $18.00 per

poeį aaetij ______ _ ______
fcrirrty mAnerf nmw ______
viocAin meneaiui _______

316.00
3 9.00
« 3.00

ėx moiiiiu, 310.00 per 3 months. In 
other USA lecalitiee $30.00 per year, 
118.00 per Ėz months. $9.00 per 
three month*. Canada 333.00 per year; 
other eountriea 334.00 per year.

Kanadoje:
metams _______________
puaei metu ____________
vienam mtoosiui _______

333.00
318.00
3 3J0

20 centą per «®y. Užsieniuose:

Nvo grvedžie plrme* d. 
Diearaiilc kalaoe:

metama ____ -__________
pusei metu_____________
vienam mėnesiui _______

334-00
318-00
3 100

Chicagoje Ir priemieačinoae: 
metama _____________  333.00
PUMi matq ___________  318JX)
trims mėnesiama _______  310.00
rienam mėnesiui _______  | 3.30

Naujienos eina kasdien, iiaUrlant 
sekmadienius. Įleidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. Halated St, Chicago, 
UI. 80808. Telet 421-8100.f " 1

Kitose JĄV Tistcws: 
m^arna ______________ 330UJ0

Pinigus reikia alpsti pešta
Orderiu karia rt TifaVyma.

Xccey

Jonikas, nei Abekas nepajėgė rimto žodžio tarti RflfiŠ 
Dr. Grigaitį ir Leonarda Šimutį. Amerikoje papįitu- 
sieji sovietų agentai stengėsi ALToę vadus su purvais 
sumaišyti, bet rimtų minčių neturėjo okupacinei poiį- 
tiktai patekinti, užtat jie tiktai šmeižti pajėgė, bet 
nieko rimto, nemokėjo pasakyti, vietoje vedamos ĄL- 
Tos politikos.

Į ALTos griovimo darbą įsįtrąukė ir Bronius Naį- 
nys, prieš dešimtmetį buvęs Amęrikos Lietuvių įen-i 
druomenės pirmįninkąs. Jįs, kaip vėlau aiškinosi, ne ’ 
ALTos griauti ėjo, bet ALTos pinigų griebti ryžogį. 
Tuo metu jam labai reikėjo, pinigų. Jis buvo Bąpdruo,- ' 
menės pirmininkas, bet pinigų neturėjo. Jis dar buvo i 
suvaržytas nutarimais, kad jis gali pinigų prašyti, Jis 
nenorėjo Bendruomenei reikalingų pinigų uždirbti, 
bet nutarė pakišti savo kepurę, kai Amerikos lietuviai 
duodavo pinigus ALTos vedamam darbui.

Kuriam tikslui p, Rainiui buvo reikalingi pinigai, 
iki šio meto Amerikos visuomenei jis nepaaiškino. Jis 
pats prisipažino, kad per paskutinį dešimtmetį Ęęų- ■ 
druomenė surinko stambias sumas, bet ką jie, taią pini- i 
gaiš padarė, taip iki šios dienos neaišku. Cleveland 
vykusiam Bendruomenės tarybos posėdžiui Nainys iŠ-Nori naujos politikos

Amerikos Lietuvą Taryba yra nustačiusi Ame
rikos lietuvių politiką pirmomis sovietų karo jėgų įsi- 
veržijno į nepriklausomą Lietuvą dienomis. Ta politika 
visiems lietuviams buvo tokia aiški, kad jie beveik visi 
tą politiką priėmė ir laikėsi iki šių dienų. Jie nutarė pa
dėti į šalį visus grupinius tarpusavius ginčus ir ben
dromis jėgomis padėti pavergtiems lietuviams atgauti 
laisvę.

Iki šio meto niekas nepajėgė geriau formuluoti A- 
merikos lietuvių politikos, kaip tai padarė ALTos prie
šakiu pastatyti trys Amerikos lietuvių laikraščių re
daktoriai. Visi trys aptardavo kylančius klausimus ir 
kiekvienas savo laikraštyje dėstydavo priemones, kaip 
vieningai tikslo siekti.

Nustatė ją ne trys. vyrai. -Nustatė didelė Amerikos 
lietuvių dauguma. Josios pąčių dėsnius dienraščiuose 
ir savaitraštyje dėstė Naujienos, Draugas ir Sandaros 
redaktoriai, bet tos politikos principus aiškino veik 
visi veiklesnieji Amerikos lietuviai Visi trys redakto
riai kartu važiuodavo į Washingtoną, jeigu būdavo rei
kalo, tarėsi su kongreso ir administracijos atstovais, 
dėstė jiems lietuvių daugumos pageidavimus ir priža
dėdavo, vykdyti lietuvių priimtas rezoliucijas. Rinkimų 
metu jie prižadėdavo daugiau, tikėdamiesi gauti lietu
vių pagalbą, o rinkimams praėjus padėdavo nuvažiavu
siems lietuviams išsiderėti pažadų iš administracijos. 
Tai buvo paprasta ir visiems suprantama Amerkos lie
tuvių politiką, davusi lietuviams daug pagalbos. ALTa 
išsiderėjo iš visos administracijos pažadą nepripažinti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos prievartinio prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos. Tai buvo didžiausia rakštis oku
pantui. Dar nebuvo sušauktas pirmas Amerikos lietu
vių suvažiavimas Pittsburge, bet komunistinė lietuviš
kai rašoma rusų spauda ALTą jau su purvais 
maišė.

Jeigu būtų pajėgę, tai lietuviai kopiųnįstai ALTą 
būtų užgniaužę, bet jie, būdami analfabetai, rimčiau, 
ALTos vedamos politikos ir pakritikuoti nepajėgė. Nei

dėstė savo nusistebėjimą išleista pinigų suma kelio
nėms, bet nieko nepalikta kovai prieš okupantą. Pini
gai išėjo, o atliktų darbų nebeliko. Nainys tapo Ben
druomenės pinigų rinkėjas.

Pinigus jis galėtų ir toliau rinkti, bet jąm neišėjo. 
Jis tikėjosi būti nuolatiniu Bendruomenės fininsininku, 
bet jam nepavyko. Pinigų prisirinko ir išleido, bet poli
tikoje jokio rimtesnio žingsnio nežengė. Dabar jis jau 
atstatytas nuo politiką sprendžiamo balso. Tam tikslui 
paskirti kiti žmonės.

Tie nauji žmonės, praradę ALTą ir VLIKą, nori tęs
ti politinį darbų, bet nepajėgia tos politikos suformu
luoti. Iš vienos, pusės jie sekė ALTą ir VLIKą, bet nepa
jėgė. nieko konkretaus padaryti. Jie gali tiktai kartoti 
ALTos vedamą darbą ix. pritarti sunkiai vedamai poli
tikai. Jie nori imituoti ALTos, ir VLIKą vedamą darbą, 
bet aiškėja, kad tas nėra toks jau lengvas dalykas.

Bendruomenės atstovams būtų buvę lengviausią įsi
traukti Į ALTos ir VLIKo vedantą darbą, bet ‘£unąra§,” 
neleidžia jiems dirbti su kitais, Kažkur jų mokytojai, 
auklėtojai ar bendradarbiai juos įtikino, kad ne darbui! 
jie sutverti, bet vadovybei- Jie niekada neis į jokį ko-

deųi.iją Nfa^kvpįę priuąįnd^una 
mokslininkų pasikeitimo sutar
tį. Trumpu laiko po to gavau iš 
Vilniaus pranešimą, ka<j ląike 
10 dienų galių trims mėnesiams 
atvykti į Vilnių.

Nuvykus į Vilnių, sovietinis 
saugumas man uždrąųdę įeiti ir 
dirbti numatytoje ligoninėje. 
Tądą kreipiausi į Maskvą, kąd 
man išduptų specialų leidimą, 
kuris užtruko dvi savaiti, kol Į rimas neprileidęs kunigo prie li- 
buvo gautas. Per tą laukimo, lai- , gunio, nors šis per ašaras malda- 
ką lankiau inerlicinos mokyklo-f vęs kunigo. Anykščių ligoninė
je paskaitas labąi grięžtoje sau- je, ligoninės vedėjas Dauguvie- 
gumo policijos kontrolėje. Kiek- tis atleidęs iš darbo vieną slau 
vieną dieną saugumo sąrgybįnis g?, kuri toje ligoninėje jau hu
mane lydėdayp i pąskąitas. .įrfvusi išdirbusi 21. pietus. Ji sturė- 
ten prie'^dų^ lėųkdayp kol p'as-/jiisi paraližuotą' dukrelę su ku
kai tos pasibaigs ir tada kaip ko- rių jiedvi lankydavusios bažny

čią.
, Toji slaugė buvusi įspėta, kad 

Ji Uaųtųri laąkitį bažnyčią, bet 
-ši to- įspėjimo nepaklausiusi ir 
.iš daęho buvusi atleista ir pasiu
tą j kolchozą, turbūt kiaidių šer
ti. Saugųipo pobciją KGB, pą- 
reiksįąyt^i, kad Kauną aklųjų 
instituto direktorius Bankaus- 
kas atleistų iš tarnybos vieną 
■gabiausių to instituto inspekto
rių Algį šaltį, bet Bankauskas 

r atleidimą delsęs. Tada saugumo 
policiją B'ankąuskui pagrasino, 

Prieš pradėdama^ kąlbėjį apįe jei jis neatleis’ A. šalčio iš dar- 
žųiogaus leleiginęą teiąes okų- bo, tai jįis pats busiąs atleistas, 
puotoje Lietuvoje, jisj pažymė- Ą. šaltis buvęs įtartas pasirašęs 
ją kaip religijos' reikalams ko- tą 17,000 parašų prašymą (pe- 

! (pisaras Kazimieras Tumėnas 
puikina užsienio spaudos ko-1stabdyti okup. Lietuvoje tikin-

čia jis paskaitė iš Lietuvos Ka- eilės piliečiais, pareiškė Dr. L. 
talikų Bažnyčios kronikų visą i Sidrys. Taip pat tikintiesiems 
eile ivvkiu. kurie aiškiai rnd« studentams yra uždarytos durys 

į aukštąsias mokyklas, ypač me
dicinos.

JAV ligoninių laukiamuose 
kambariuose ir koridoriuose 
yra pakalbinami paveikslai vaiz
duoja vėžio, ligas, rūkymo žalą 
įr kiti- Okup. Lietuvoje ligoni- į: 
nėsę yra pakabinami paveikslai, 
kurie vaizduoja kaip viduram
žiais vienuoliai -ės įvairiais bū- J 
dais kankina ligonius. Tas ro
do, kad ten net ligoninėse yra 
varoma anti religinė propagan
da. Per. tris mėnesius kai jis 
dirbo Vilniuje .toje ligoninėje, 
nė kario nesutikęs ir namatęs | 
kunigo.

.eilę įvykių, kurie aiškiai rodo 
. * -* - T ... 1

kaip yra tikintieji persekioja
mi ir spaudžiami — represuo
jami. Čia patiekiu keletą jo pas
kaitytų p a v y d z ž i ų, įvykių. 
Anykščių ligoninėje direktorius 
Šinkūnas neprileidęs kunigo 
prie ligonio, kuris to pageida
vęs. Skuodo ligoninėje dr. Maž-

kį areštuotąjį parlydėdavo . i 
kanibarį. Kada gavau leidimą 
dirbti ligoninėje, tada sargyba 
nebegalėjo manęs taip griežtai 
kontroliuoti. Dirbau naujoje 
Antakalnio, ligoninėje, kurioje

* ąė esanti rępręzentacįne ir pati- 
' geriausia ir moderniškiausia vi
soje Sovietų S-goje.

Ęifoą Vilniaus ligoninės dau
gumoje esančios paverstos iš se- 
ųų vienuolynų, kurie esą dabar 
uždaryti.

mįtetą prasto, darbo, dirbti. Jie eis tiktai tuo atveju, jei j yra apie 1000 lovų.’ Toji ligoni- 
kas nors leis jiems vadovauti

A. PLEŠKYS

(Dr. LINO SIDRĮO. M.Dį. PASKAIJA>

(Tęsinys),. "
Paskaita turėjo prasidėti 8:15 radio valandėlių atstovų, 

v.v., bet teprasidėjo-tik 8:30. v. jų visų ir nepažįstu.
nors ticiją) Jungtinėms tautoms su*

Gal laukė daugiau klausytojų, . Dr. L. Sidrys savo paskaitos ęęspondentuą, įiems ąį^inda-^čiųjų pęrsekiąjimą. šaįęįųį'bu- 
bet jų tęprisirinką gaį ųęp^uą^ pražioję pažymėjo, kad vizos, Jyąs, kad religija žmogąųą tei- vę pąąa^yta, ^ąd jis yęą tikin- 

-L. ,aklįjį i31sįtutę
ųęglįs ęlirbti. Jo vieta esantį 
kolchoze.

. .. ~ .... - Tie keli patiekti pavyzdžiai
tanių lietuvių gydytojų nemą- prašymas buvęs atmestas. Jada urmuose ar ligoninėse^ jeį tų (jįą m pąskaiįė daugiau), aįš- 
čiau nei vieno. Taip pat nepaą- Čhkagąą Universiteto vadovybė y&tys ligonys pagę^aųjį^? Bet kjai rądo, kad okun^iietuvįš 
tebėjau lietuviškų laikraščių ir kreipėsi į Sovietų Mokslų Aką-, praktikoje esą visai priešingai,'’tikintieji yra ' laikomi ”

100. Daug kas pabijojo to žiaų- kaip medicinos, mokslo, dąrbuo- tarybinę Lietuypje yisai 
raus, kruvinojo kūjo ir piautų- to jas. iš sovietinės valdžios pa-jųėj-a varžoiųos. kiekvienas ku- 
vo. Apie pusę klausytojų sūdą-prašęs jou prieš, pusąntrų me- pigas turįs pilną teisę ir laisvę 
rė seserys kazimierietės. Pažįs- tų. Po vienų metų laukinio, jo įąpkyti ligoninius privačiuose

antros

(Bus dąugiaų)

- i ' -ENori sustabdyti“ ban
ginių žudymą

WASHINGTON, D.C.— Kiek
vienais metais nužudomą apie ? 
milijonas įvairaus dydžio ir rū
šies bangšiių. JAV," Kanada ir. g 
Didžioji Britanija nori sustab
dyti banginių žudymą, šios trys f 
valstybės planuoja sudaryti | 
saugias vietas įvairiose vande- ' 
nynų ir salų vietosę, kad ban
giniai be baimės galėtų gimdyti 
ir auginti vaikųą. Banginių žu
dytojai bus baudžiami.

■ t;

Motociklu važiuodamas 
nupiovę savąją galvą

I^BWHALL, s€alif. — Nepai- 
sydanaas aę nepastebėjęs ženk
lų, kad įvažiavima^ pakelėje 
sustojimo aikštelę yra uždary
tas, motociklistas visu greitumu 

ųvų^iavo į skersai ištemptą vie- 
įrį pąt^ųgį per kaklą, nu- 

rentė visą galvą.

BIRUTĖ KEMEŽAITĖVeidmainiška gudrybė ar nesiorientavimas... .
Jis be jokio dvejojimo peiliu nudūrė iš eilės 

net kelis lietuvius ir net ne gynimosi tikslu, nes 
tie lietuviai jo nepuolė, bet agresyviu būdu, sau 
ruošdamas laisvą kelią pabėgimui. Tai, kodėl Kai
rys knygos pristatymo proga aiškina vienaip, kada 
romane yra parašyta kitaip — visiškai priešingai? 
Kodėl sąmoningai klaidinti skaitytoją? Įr lietu
viai šiame romane nėra pristatyti tiktai stebėto
jais ir nekaltomis aukomis, bet agresyviais žydų 
nekentėjais, pogromų ruošėjais dargi nepriklau
somoje Lietuvoje. Tai, kaip matome, su šiuo ro
manu lietuviai prisipažįsta prie žydų mums me
tamų kaltinimų. Šį apsikaltinimą A. Kairys savą 
romane padarė tik todėl, kad išteisintų žydus: 
atseit, jie ne be reikalo talkino rusams lietuvius 
tremti į Sibirą, bet todėl, kad lietuviai žydams 
nepriklausomybės laikais buvo nusikaltę. Tai, štai, 
autorius neina nekaltų savo tautos žmonių ginti, 
bet dar išsigalvojimu žydams padeda juos apkal
tinti. Jeigu A. Kairys mūsų tautos skaudžią tra
gediją n c" orėjo pristatyti rimtai ir garbingai, 
ląi jam visiški i nereikėjo jos liesti, o ne sofistikos 
pagalba iškreipus, pristatyti neigiama, beverte 
savo “išgalvota istorija”. Todėl teisingai Al. Ba

ronas sako, kad Kairys nieko prieš žydus ne7 
Įrašė. Jisai parašė tiktai prieš lietuvius. Taip pat 
yra teisinga, kad rašytojas yra laisvas parašyti 
romaną kękį nori: teigiamą, ar neigįąįįią, ą^eį- 
žiantį savo tautą, ar ją ginantį. Bet taip pąt yrą 
teisinga ir net privaloma romaną kritikuoti tokį, 
koks jis yra parašytas, ir negarbingąm, savo tau
tą žeminančiam rašytojui priminti, kąd: .menkas 
yra toks paukštis, kuris pats savų Įizęįą tęršią, o 
taip pat yra menki ir to lizdo tęyšįąio gynėjai 
bei pritarėjai...

Birželio 26 d. “Drauge” Aloyząs Ęąrouas įro-' 
dinėja, kad Kairio “Po Damoklo Kąrdų’; yra “IŠ
GALVOTA ISTORIJA”, nieko bendro neturinti 
su lietuvių tautos tragedija, kad tąį melas, į kurį 
nereikėtų kreipti dėmesio, o birželį^ 27 d., beveik 
lipdamas Al. Baronui ant kulnų, są priešingu tei
gimu atskuba kun. V. Rimšelis. Taigi, jau ne gro- 
žįne lįteyatųra, fcęt “Draugo” vedąmųęju, savaią. 
žodžiais išreikšdamas tai, kas “Pp pąpiGkią Kar
du” romane buvo parašyta, šį kąrtą tas pačias 
mintis pristato ne kaip “išgalvotos Istorijos”, be^ 
kaip tikras. Kun. Rimšelis beveik pažodžiui pa
kartoja mano “Naujienose” parašytą sąkįnį, įcačĮ 
nepriklausomoje Lietuvoje nebuvo, ąntįsęmitizmo 
dvasios. Tačiau “Draugo” Marijonai A. Kairiui 
paskyrė premiją už priešingą teigiipą: kad nepri
klausomoje Lietuvoje ne tik reiškėsi antižydiška 
veikla, bet net ir buvo ruošiami pęgromąi. Tai 
kaip suprasti tokią veidmainystę?

' (Tiktai lietuviai žįn^ kad neppkląusompje 
Lietuvoje žyliai turėjo su yisąis Įygįąs teįses, kųl-

fevę,, ir. niekas jų nepersekiojo.'Tačiau to 
pęž.įno ąpięą-Įkįeęiai. Jie žino tik tiek, ką iš. mus 
.kąĮtįpųsių žydų girdėjo, nes juk lietuviai lig šiol 
dar. nėra anglą Įkalba išleidę nei vienps rimtęs, tą 
tiesą įrodančios knygos, nes kai kurie lietuviai yra 
per.d,ąų§ užiųi|į žydų tragedijos užuojauta ir jos 
.aprašymais. 'Į'pdęl yra didelis klausimas, ar ameri
kiečiai, kurie ųežino tikrovės, tą Ęairio apsikalti
nimą turės geyos valios suprąstį įr priimti kaip 
fikciją, ypaę gausi ir kerštinga Amerikos žydija.

Aloyzas Baronas rašo: “Suprantama, mus 
džiaugsmas imą, kai koks nors Yei^ėjąs kokiame 
romane gražiaį pavaizduotas, tąįp pat pęmąlonu, 
kai į lietuvio lūpas įdedanąį kokioje* draniąje Lie
tuvą žeminantys žodžįaį, be.t esmėje tąį, nors ir 
labąi knygos įta^a dįjelė, pei'eįkįa per dąug jau- 
dįptįs,' peš tąi pėra encijcįppp^Įpis teigimąs, tai 
nėra įstąrija, tąi yra tik menas. Tęgul įr nelabai 
malonus reikalas, bet tai tėrą tik išgalypta isto
rija, dažnai labąi.mažai teatr^mta į tįkrovę, o 
pomanai metų tėkmėje užmirštami.’1 Arba kitur: 
“Bet tegul kas nors verčia, tai tėra tik romanas, 
tąį nėra kokie kąltinimai, ir kritikai ypmaną ver
tins ne kiek jis antižydiškąs, bet kiek jis litera
tūriškas.”

Ar iš tikrųjų šis A. Kairio romanas yra labai 
ųiąžąį atremtas į tikrovę? Ąr įšk^ByĄ^s 
žįpprpos tiesas yra kūrybinė fikcija — išgalvota

i§toriįą? Įdpipu, kieįc papaąįų pastangų ĄĮ. Baro
kas pacįėjų, kaį tąs knygęs veytėjųs ir leidėjus įti
kintų, jog nėra verta eikvoti tiek laiko ir pinigų 
,dėl “išgajyqto§ istprijps”-, kurią visi greit pamirš? 
Jei ta knyga yra verčiama į anglų kalbą tiktai dė| 
meninės yertės, dęl ypatingo literatūriškumo, tai 
kodėl Al. Baronas to romano meniškąją vertę ne
įrodo nagrinėjimu, neduoda savo kritikos? Todėl, 
kad literatūriškai nepajėgus, ar kad pats savo 
žodžiais netiki? Argi bę nepęiklapspmos Lietuvos 
apšmeižimo, be i^adląižiavįm^ komunistui, nebuvo 
įmanoma sukurti literątūrįąkai ęyayaus kūrinio? 
Ar Baronąs tą nępąprastą literatūriškumą įžiūri 
žydų ir įietnyjų ręalios tragedijos suąbstrą^tįni- 
me, sofiątj.^oje, priešpriešoje, frązavimę, nęjęįgiš- 
kume, paliktose peią§prę§|ose
problemose? Ąs praąyčiąu Al. Bąrppo PĮP-ft^yti 
ir interprętųpti tas pojųąno vieįąą, įpirįps jį lite
ratūriniu įr filoąpfinių ąįžvilgių taip iy^inp, net 
išsimokslinusiai >lie|ųvįų visuoiųenąj pęyžtėnka 
tik banalių yaikįškų užripstymų.

Taip pat aš nedėčiau priminti, kad mums vi
sai nėra svarbu, ką A. Kairys rašė prieš žydus, 
tai jo ir žydų reikalas, bet mums, lietuviams, yra 
syąyb.p, ką jįs pąrašė pyįeą taut4-

(Bus daugiau)
- ‘ *W**^*^V**-*** ** M M   _r - R Ą
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dr. k. g. balotas P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
radical Bulldihj) Tai. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimu.

Jei neats&epia, skambinti 374-8UU4

DR. PAUL V. DARG1S

APIE PABALTIJO TAUTAS
’ . (Tęsinyš)

“SKALViAI-ŠALUVIAI” IR NEMUNO ŽEMUPIO
VAKARINIAI LIETUVIAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
W*&K«cfor Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S, Manheim Rd„ Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kaa antrą šeštadienį 8—3 vai 
tat: 562-2727 arba 562-2728

Šių gyventoju ŠtttašVnių duo- Kalbančiųjų, santykyje su visais 
nienys nelaiduoja, kad kiekvie- tos srities gyventojais, krito 

lnas; kuris buvo įrašytas j sura- 1858 metais iki 39,5% o 1910 
šymo blanką kaipo vokietis, ti- 'm. tešfckė 23.2 G . Apskrityse j 
krai buvo vokirhs. Vis dėlto šie šiaurę nuo Nemuno (Klaipėdos, 
duomenys rodo vis mažėjančią Šilutis, Tilžės) nuo 55,3% 
etninę Rytų Prūsijos lietuvių 1852 m. iki 27.8% 1910 m.,

TEL. — BE 3-5893 bazę ir šis procesas su kiekvie- liiiant drauge kaimo ir miesto
DR. A, B. GLAVECKAS nu dešimuneciu vis ryškėjo ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS intehsyvėjd. Apskrityse Į pietus
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3*0/ W»ir 103rd Šfrttt 
Valandos pagal iusitarimą.

nuo Nemuno (Ragainės, Pakak 
nes (Niedėfimg), Labguvos ir 
Pilkalnio) nūbšmilis lietuviškai

gyventojus. Be Klaipėdos ir Til
žės mieštų, lietuviškai kalban
čiųjų nuošimtis sumažėjo nuo 
62,5% 1861 m. iki 53.0% 1910 
m.

A. ROKŠTEL6 Rugių gubos (Tapyba)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

B • 9

"Nes tu esi Viešpats, mano prieglauda. Aukščiausiąjį tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje^ piktoje dlenejė. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo Žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

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

WL gRANK I’LECHAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2418 W- 71 St. Tai. 737-5145

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenkes’”

Vai. igai susitarimu. Uždaryta treč.

LENTELĖ 3

Lietuviškai kalbančiųjų nucš’mtis nuo 
bendrojo tų apskričių gyventojų skaičiaus.

Apskritys

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 rd STREET 
Vai antrad. i-4 popiet,

Ofiso tslaf.: 776-2380 
Razidanciios talaf.: 448-5545

1. Ragainės, Pakalnės 
j Labguvos, Pilkalnio 
j 2. Klaipėdos, Šilutės, 
i Tilžės i
LTaip pat be Klaipė

dos ir Tilžės miestu

1910

Metai

1852 1958 1861 1890 19(10 1905

41,3 39,5 38,2 30,1 27,4 26,5

55,3 48J 48,7 43,6 41,3 39,

— — 62,5 56,7 — 54,6

Mažeika S’ Evans
giau, negu vokyčių šeimose. 
Mitoma aiški klaida išsaukian
ti bendro lietuvių skaičiaus 
(šiuo atveju vyrų) sumažinimą.

Tą pati matome palyginę am
žius grupes: vokiečių jaunuo
lių ėkaič’ai prnšoka (proporci
niu santykiu su ne vokiečių am
žiaus grupėmis) lietuvių jau
nuolių skaič ų daugiau, kaip 

i 10%: Vadinas, šiuo atveju turi- 
’ me reikalą su sumažinimu ma
žiausia 10% bendro suaugusių

■ lietuvių skaičiaus.
(Bus daugiau)

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE

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

kreipdavo jų rezultatus stiklas- 1081 vokiečių moteris. Nėra jo- 
todavo duohienis apie iš tikrų- kio pagrinde manyti, kad Dėtų
jų btivūšj tautybių skaitmenini vių moterų šeimose buvo dau- 
saiitykį.

Buvo ir kitų priežasčių' ku
rios sunkino pasireikšti- tikram 
lietuvių skaičiui. Tas priežastis 
galima priskirti pri- r.ioraliniai-

. politinių vėUtsnių. Tarp jų pa-
23,2 grindinė iniėžš-sfiš buvo ta, kad

tdutj’Bė Buvo užguita. "Daug lie- 
37 tuvių”, — rstšb V. Vileišis (V.

j Vileišis, 1935, pšl. 203), — pra
dėjo gėdifitiš liStuvių kalbos iri 

53,0 voiūeėių kalbą pripažindavo sa- ■
- j vo gimtąja kalba. Be to, esant 

== ' lietuviui,-sunku buvo rasti dar-
• bą valstybinėse ir visuomeninė-: 

mai rodo dar didesnį santykinį Įima pasakyti ir apie tuos atve- 36 Įstaigose; todėl jie buvo pri
versti savo tautybę slėpti ir nu-f 
duGti e’Saht vokiečiais. Svarbų

Tik nuo 1890 metų pradėta aktyvj vaidmėriĮ lietuvių gyven-': 
tojų L ' .
vokiečių dvasininkai, kurie darė skhity. Karo metu gyveno Aus- 
moralinį spaūdiilią i lietuvių gy-: trijoje.
vėhtojus it V4ftė juos atsisakyti; KIŠKONIS Anthony iš Uk- 
liėtuviskg pamaldų ir konfirma-; mergės apskr. 1949 m. gyvenęs 
cijų. Net suteikiant krikštą nau-: Brooklyn, N.Y.
jagimiams,- vokiečių pastoriai! PAČKAUSKAS-PĖCKOWŠKI 
siūlydavo lietuvių tėvams duo-(C. iš Žemaitijos, atvykus prieš 
ti vaikams vokiškus vardus. i 1 karą. Anksčiau gyveno Ber-

■ Dar- didesnę . rolę suvokietini-, wyn, III.
mui vaidino mokykla. Pamokos i . SATKEVIČIUS Algirdas, Ka- 
pradinėse..mokyklose buvo dės-įrolio sūnus, iš Kauno.
tomos vien vokiėeių kalba, ir ši šŪPUTiĖNĖ Domicėlė, gimu- 
k-alba.per- mokinius--skverbėsi ir j si 1895 m. Girininkų kaime, 
į lietuviškas šeimas. Šis dvipu-; Vainutos parapijoj. Sena čika- 

• mokyklos slėgi- goš gyventoja;
STEPONAVIČIŪTĖS Jadvv- 

Stepono duk-

Vėlyvesnį gyventojų surašy- čiaus padidinimo. Taip pat ga-

mažėjimą ir tolydų nykimą lie- jus, kai surašomoji šeima buvo 
tuvių kalbos visose -apskrityse į kilusi iš mišrių vedybų.

EUDEIKISDR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

dandra praktika, sp«c. MOTERŲ ligee. j 
Ofijas 2652 WEST 5«h S1R2ET 

TM. PR ri2Ž3
OFISO VAIx: pimu antrai; trečiai pietus nuo Nemuno-
ir penkt. 2-4 ir fi-R vyl. Į Vokietijos gyventojų surašy- surašinėti kiekvieną asmenį at-
diaia 2-4 vaL popiet ir kitu lai m* mu duomenys galėtų būti pa- skitai; bet surašymo inštrukci- 

grindiniu šaltiniu tikrajam Ry- jose “marinos kalbas” (Muttėr- 
tų Prūsijos lietuvių gyventojų'sprache) sąvoka buvo taip for- 

, skaičiui nustatyti, jei surašymo niuluota, kad ji leido surašinė- 
r^T^npgh&scpRririw^CT-As vykdyme nietedas nesudarytų tojui pagal jo norą parinkti tau- 

Apfratįū; -Protezai Jmkl ban-‘kliūčių tais duomenimis pilnai tvbę atskiriems asmenims ir tuo 
pasitikėti. įdaziroi iš eraipyti duomenis są-

Vykdant 1861 inetais gyveniškai tori tų tautybių, kurios ne‘- 
w«st 63rd St., Chios*, t/i. 60629 i tojų surašymą, pagrindu tauty-ibuvo dominuojančios. Tokiose 

, Telef.« PRoapuct 8-50*4 |bei nustatyti buvo įifiiihla šfei- • sąlygose net esant surašinėtojui 
' . 1 mos galvos kalba. Samdiniai Visiškai objektyviam, ir fai nė-

■ (patarnautojai) buvo įrašomi į būtų galimą išvengti klaidų hė- 
šėiftių šąfašiiš Kaip galvTJs ' palaikiių niažuhios tatitybėi; Iš

j mos nariai-, fiio pačiu kalba, ’ tikrųjų gi hc vien surašiilėtojai, 
kuria kalbėję šėinids galva, au- bet ii visa tnrašyiho vadovybė 
tomatiškai buvo priskiriama ir feri gražu nebuvo objektyti; ir 
samdiniams. Iš tikrųjų gi buvo pats gyventojų šūfašyrrias — 
Kitaip, nes samdiniai paprastai! nacionalizmui Vokietijoje vis

■ kalbėjo kita kalba. Ftytpfūšiuo-1 Įsigalint -— vis ,dažniau dafėši 
se, kūr vėklėciij šėihidse šarridi-Į nacionalistinės politikos įrankiu, 
hiai buvo daugiausia kitų tau- J Šios politikos interesas btivo 
tybiij (lietuviai; lėiikai ir įj-.J, • mažinti skaičius tų, kurie pri-

' tokia šuraš-yhid praktika vedė kiauše iiė vokiečių tautybei. Dėl 
prie iifetuvnį ii- lenkų Skaičių’šies politikos į sd.saštmus buvo 
sumažinimo ir vokiečių šfcai- Įrašomi tokie -rodikliai, kurie iš-

čtULADIS A ineas, Antano 
germanizavimui- vaidino sūnus, gimęs 1922 m. Teisiu ap-

z o«gs4 susitanmą.

diuiL Spifeiali pagalbi tejjema.
k ‘Area Supports? if t i

T«lof.: PRoapoct 8-MM

M o k ID A
DR; C; lt BOBELIS

Prostatos,- inkštu ir šlapumo

5025 CENTRAL AVE;
St. Petersburg, Fla, 33710 

TeL (813) 3214200

Dk.A. MiLiUš
■ Moterų ligos; ėhirurgija. 

5037 Central Avę.

Tėl. (813) 321-1004 Fisherman’s Piė 
Nets Cheers For The Cook

GAIDAS - DAIMID
SENTAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

sis bažnyčios ir 
mas, o kartu ir lietuvių kalbos 
iš viešoje gyvenimo (Teismų, ga ir Magdalen 
valstybinių ištaigų ifr t.t.) riuša-Įroš, prieš daug metų gyvenu- 
linimas, privedė pTie to. kad;sios Čikagoje.
kiekvienoj naujoj kartoj visi Ieškomieji arba apie juos ži- 
mažiau lietuvių iš prigimties no-i nių turintieji labai maloniai pra- 
rėjo laikyti Save lietuviais ir kai-i šom: atsiliepti j Lietuvos Gehe- 
bos žvilgsniu.

Tokios tai subjektyvios ir oby 
jektyvios priežastys dėl -kurių! 
surašymo duomenis apie Ryt-j 
prūsių lietuvių gyventojų skait-l 
mfenine sudėt; reikia laikvtii 
“šlifuotais”, šąiimdingai iškrai-l 
pytais- Jiibš analizuojant išaiš
kėja dalis tokių iškraipynlų, bet; 
toli ne visi. Visų pirmą Į akį J 
krinta nenatūralus lietuvių lyčių; 
ir amžių skaičių santykis paly-į 
ginus su kitų tautybių tokiais; 
dūomeninTis. T tip; pavyzdžiui, i 
pagal 191’0 metų gyventojų su-! 
rdšymo duomenis, kiekvienam 
tūkstančiui lietuvių — vyrų ten
ka 114 lietuvės moterys, tuo
Ihetu kai kieivienam tūkstan

čiui vokiečiu - whi tenka tik

šiuos adresu: 
GENERAL

ralini Konsulą t?
CONS! LATE

OF LITHUANIA 
.6147 So. Artesian Ave. 

Chicago, IH. 60629.
Telefone (312) 737-8334

TĖVAS IR SŪNUS
MAStQUETTE FUNERAL HOME

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

Tėlef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ir sekmadienmla nuo 8:80 iki ®:l

BARČUS 
rABUo iĖiMBS VAtAiiBoi 
VKm pFSfriiMt B W0PA;

- 14« idL A. M.
Lfctuviy til&i: tišdleii nuo pi

“Lietuvos AidaT_ 
fcAže BRAžbiidNYfF

Pfopnmoį Hd6|i

Kasdien noo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

Šeštadieniais 7—8 vaL vak. 
Visos laidos iš W0PA stotie*.

banga 1490 AM.
St Petersburg, ha., 8:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 7t«l Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

1

»

All accounts 
potrided daily — 

Passbook Savings.

į 1/2
lf3

Į 1,4

1 V^jrrs Savings 
Certificate 

(Minrmum S5.000).

can (15;!/? oi J 
Libby’s Pink Salmon

eup ėnceia cracker 
chimbs

cap chiH iance
cup milk

jar(2 1/2 ox.) sliced 
mushrooms, drained 
(optional)

tablespoon instant 
minced onion

Salt and pepper to taste 
slices America^ cheese, 

cut into strips
l>tndn wedfes, ftmtsh

l^rrteat oven lo Š7S°F. Drain Ihd flaV kalmon. Ih medium 
bowl, thoroughly tomhine eigs, crumbs, chili Muęė, milk, 
mushrooms, onions, salt and pipper; stir in salmon. Pour into 
grMsid 8-inch pte plltfc; hlal 30 minutes or until heated 
through. Arrange eheHe on tbp et įrife; heit. Ih additibmH 
S Minutes or antB efieete it partially meltėd. Cut into wed feu 
Yields about 6 servings. \ 4t x 4

PERKRAUSTYMA[

moving
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
f»L WA 5-8063

, Di-Gcl.
The Anti-Gaš Antacid.

iFm J
į rencc
Anti-Gas

*•
KK-Gėlad(Istfrits
L- <« • i 11 h <'J V 11 r. j t...

I V»3i|i AldWia DaufciM 

Tsiaf.: HEmleet 4-2411 

HŠt So. MAPLEWOOD AVi.
CHICAGO, ILL. 60629

Tender Pink salmon, a prokein-rich bounty from the sea, 
catches compliments and savings for the budget-minded cook.

Noted for its delicate flavbi, Pink salmon in convenient 
7 3/4 ox. or 15 1/2 oi. cans offers economy compared to Red 
or Sockeye, but provides a sirrtBar bonus of complete protein 
as well as some important vitaniSis and minerals.

Fisherman’s Piė is ah updated version of the ever-popular 
calfnon loaf rėcipė, with some creative seasoning to comple
ment the fresh Pink salmon flavbr. The eye-catching topping’s 
a “fisherman’s net”; cheese cut ihto rippled strips with a pastry 
cutting Wheel. Slice this entree into hot. tempting wedges and 
serve it with a citrus salad ot lemon-buttered green beans. 
A c4tch df Pink sahndn frorh the kitchen ciipboaW means 
“shaddth rirttof” — litti Savings, for the creative codk!

Fishehrian’s Pie
1

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų r< kalus visos mtr 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti .1: mš naudingi ii 
ate.tyje.

Sąskaitos Apdraustos 
Iki >4U,UU0

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel 923-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, K 60455 
Tel. 598-9400

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

5 NAUJIENOS. CHICAGO E, ILL. Irida^, July La, 1319



Juozas Šnekutis, Water
town, Wis_, atsiuntė trumpą ir 
aiškų laišką: “Prašau tuojau 
man siųsti Naujienas. Aš jas 
užsisakau 6 mėiusiams žennau 
nurodytu adresu”. Dėkui už laiš
ką ir už dėmėsi Naujienoms bei 
jų platinimo vajui. Dėkui tai 
pat jo bičiuliams,, galėjusiems 
turėti teigiuno- ’taikos. Gerą ži
nią malonu skelbti visiems skai
tytojams,. prašant prisidėti prie 
platinimo vajaus, kurio pirmoji 
fazė baigiasi liepos 28 d. Visi 
naujieji! skaitytojai, užsisakę 
dienrašti plalinmio vajaus me
tu ar laike Naujienų pikniko 
š.m. liepos 28 <1. Vosniakc' sode, 
dalyvaus Iraiifėjimuase vertin
gų dovanu.

— Donatas šilkelis iš Midhia- 
na apylinkės, New Buffalo, 
Mich., be raginimo pratęsė pre
numeratą, o savo gerus linkėji
mus atlydėjo auką. Dėkui. 
Taip pat dėkui Anicetui Girkšai 
iš Hot Springs, Ark., atsiuntu
siam $3.

' i ii padėkai veiks laimės šuliųyA^ . . . 
bei šaltinis. Visi kviečiami į 
Naujienų pil-niką, visi prašomi 
tapti Naajieny prenumerato
riais ir dalyvauti vertingų dova
nų laimėjimuose. į

— Los Angeles lituanistinė 
mokykla užbaigė 39-sius mok
slo metus. Deg intąjį skyrių hai_- 
gė ir pažymėjimus gavo Rita 
Čekanauskaitė, Audrė Kontri-j 
maitė, Renata Nelsaitė, Birutė 
i'rC.manaitė ii- Dalius Gedgau-’ 
das. Aukštesniąją mokyklą su 
pedagogikos ktirsu baigė Ramu-j— 
nė Bužėnaite; Audrė Nelsaitė ir Readex Microprint-Corp, gamy- 
1j nas Po'ikaitis. Pažymėjimus ixis skyriaus vedėjas, tarnybos 
Įteikė Lietuvos gen. konsulas reikalais lankėsi .Europoje — 
Vytautas Čekanauskas. Mokyk- Anglijoje, Vokietijoje ir Italijo- 
los vedėjas ir dirėktorius yra 
Vladas Pažiūra, ją Įsteigė prel.
J. Kučingis. -

—- Dr. Birutė Raulinaitienė 
išrinkta Amerikos Lietuvių Gy
dytojų D-jos Les Angeles sky
riaus pirmininke, • dr. Zigmas*

tyvaUSi u kiek Tamstęs syęęių 
bus Bankete, i .vri.ri”. .

Prašoma atsakymą duoti iki 
š.m. rugsėjo (Sept.) 1 dienos.

Valdyba
Joseph Skeivys

e Parduodami originalūs tau
tiniai kostiumai. Teirautis tel. 
436-4672. (Pr).

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces, 
sary. ELINOR JAKŠTO. 17 N 
STATĘ-St-. Rm. 1717. Mes kai- 

auette Parke Pradžia a j LLal' bame lietuviškai. 782-3777 or: quete rarke. Pradžia 11 jal. ProfeSsjonal Member: „ J
; ,VarZ"b°Sef S'’ American Federation of Aa.ro- 2212 W’ Road

vauja 8 vyrų ir 2 moterų futbolo _ .' * • * t lowers (Pr4komandos. Laimėtojams paskįT- '
tos taurės. Programos paivairj- —LB (R) Brighton Parko 
nimui bus miesto policijos trę- apylinkės • piknikas - gegužinė 
niruotų arklių ir šunų vienetai. -įvyks liepos 15 dieną, sekma- 
Vaikams niilžinas balionas — dienį, 12 vai. Vyčių salėje ir so- 
Jumping Jack. Visą laiką veiks delyje, 2455 W. 47 St. Veiks virx 

vv Yorke yra aktyvus užkaridinė ir atsigaivinimo ba- tuvės, baras ir bus daug įvairių 
įvairių lietuviškų orgamžūcijų''rašl,’bus šokiams muziką. Visuo- laimėjimų, šokiams gros Kosto

je. Buvo užsukęs ir į Lietuvą, 
kur Vilniaus un-to pakviestas 
skaitė, paskaitas apie mikro- 
grafiją universiiete ir
Politechnikos Institute, K. Mi- 
klas

Kauno

Brinkis - vicemrjn dr Rolan-1 darbuotojas.’’ Šių .žjp nupeikia mgr^-kvieciama atsilankyti:.- Venckaus orkestras, 
das Giedraitis-sekL -dr’ LTre" PaPWt kad? Ęęstdtis Miklas ? -das Giedraitis - sekr., dr. L. Tre
čiokas - iždininku. Skyriuje yra 
25 nariai.

— Neringa Peseckaitė iš Mar- jau keli metai jokios veiklos ne- 
quette Parko baigė architektū-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, DI. Tel. Virginia 7-7747

— Naujienų piknike bus 
Spaudos stalas su knygomis ir 
Naujienų leidiniais. Ten bus ga
lima užsisakyti Naujienas ir da
lyvauti laimėjimuose, skirtuose 
naujiems skaitytojams. Pažy
mėtinos premijos: dail. Miko 
šileikio kūrybos paveikslas, $50 
premija grynais, dovanota - re- 
dakt- J. Pronskavs taip pat $50 
ddvana platinimo vajui mūsų 
bendradarbės M. Miškinytės- 
Naujienų rėmėjų malonumui

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

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

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

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public

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

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

rių mūro namas ant 37 pėdu sklypo. 
Nauji langai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką.

LABAI ŠVARUS 2 butu 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. f

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

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

D, . • . . ■'■ Kviečia Valdyba
buvo Vilniaus Krašto Eietbvių-^ *vająus Pr 9 c-ovriATT onor *t 

vt re. j,, raw Naujienos bus siunčiamos iki « SPECIALI 20% NUOLAI-} 
NO nriminmka? Tas BATUN> Š rigsėjb'ii d. nemokamai visopis DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI- 

| vasarvietėms, jei tik jų savmin- MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re- 
kai pageidaus ir atsiųs adresą, teželiai, žiedai, gintariniai karo- 
Tai daroma vasarotojų patogu- liai, auskarai ir kiti papuošalai 
mui. Ta proga prašoma atsiųsti PERKAME sidabrines ir auksi-

K parodė, tik ruošdavo metinius - - ■ , - ... , . . .
ros mokslą bakalauro laipsniu piknikus. Tai daroma vasarotojų patogu- liai, auskarai ir kiti papuošalai;

* ’ . mųi. Ta proga prašoma atsiųsti PERKAME sidabrines ir auksi-
— Redakt. Juozas ‘Pronskus,-j savo vasarviečių trumpus ap- nes monetas bei pašto ženklų

Illinois universitete Circle cam
pus.

Ją pakvietė dirbti Harza En
gineering B-vė, kurioje ji atli
ko pusantrų metų praktiką, 
nors tėvas

Klaipėdos Krašto sukilimo daly
vis, ilgametis lietuviškos demo
kratinės spaudos darbuotojas -ir

rašymus. (Pr.)

. . Vytautas Peseckas’ knygų auto^’ Lietuvill 
vra panašiame versle. Tarp ki-^na^s^ ^"S°s Garbės narys, pa

aukojo $50 Naujienų platinimo 
^vajaus premijai naujiems skai
tytojams. Šią ir kitas premijas 
.gaus laimingi naujieji skaityto-

tų, jo projektais ir darbų prie
žiūra vra atremontuoti ir i r emu * w O
Ii Lietuvių Tautiniai namai.

— Vienybės 11 nr. Įdėta to- ; j ai, užsisakę Naujienas iki pik* 
kia žinutė: ‘ Kęstutią Miklas, (piko liepos 28 d.,, o taip pat ir

pikniko dienoje iki pat dovanų 
Į traukimo. Esame labai dėkingi 
[ spaudos veteranui už dovaną ir 
Įuž pastangas prisidėti prie pla-' 
tinimo vajaus.

— Lituanicos futbolo klubo 
turnyras ir piknikas, rengiamas 

® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių. laivų kelio- įhiero Richard Daley- prfcHnini- 
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-1 mui, ivyks šį šeštadieni Mat-- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus;}:. \ •
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir taikiame infer-j ” " : ' V-
macijas visais kelionių reikalais! , ' |

s Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vietas .'fi :'”’-CĮTTrikTmTTkTr A i
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų. i i1 01ŲJNT1NJLAJ

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787 ?

' You cannot spend tomorrow į j 
\ what you have not saved today. L

So the wise save for tomorrow ' ■ 
by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U. S. Savings 
Bonds from little paycheck . 
allotments grow.

And a Bond every payday > 
could keep your doctor-tb-be x 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

1 So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers no moss. But it does z 
gather interest.

Which is why a Bond in time^ 
saves. -— '

7

m

kolekcijas. Mokame 
j kainas. PATRIA, 4207 So. 
Į ramento - prie Archer. .

TeL 247-5081 (Pr.)

aukštas
Sac-

SKEiVIO PRANEŠIMAS
Pranešamą Tamstai, kad šiais 

metais sueina žemaičių Kultū
ros klubo gyvavimo 40 metų. > 

. Ta progą rugsėjo (Sept.) 15 d. 
yra rengiamas sukaktuvinis rodė Jokūbo Kregždės redaguo- 
banketas p. Anelės svetainėje: i jami MŪSŲ SPARNAI, žurnalo 
4500 So. Talihan Avė. . turinį sudaro šie staipsnių au- 

; Visi nariai- -kviečiami daly-{toriai: Eugenijus Gerulaitis — 
vauti. Narių ,vaišes padengia {Laikas ir Amžinybė; Algirdas 
klubo kasa. ~

Nariai gali atsivesti giminių- < 
svečių. Svečiui skaitoma 8 dot. 
vaišės.''

Prašoma pranešti valdybai 
raštu arba telefonu: 927-8660.

MŪSŲ SPARNAI

Skaitytojų tarpe ir vėl pasi-

Gausus namij pasirinkimas 
pietvakariuose

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: Budreckis — Bcguslovas Radvi* 

_ Ta (1620-1669); Jonas Kutra* — 
- Lietuvių kalba XVII amžiaus 

i reformatų veikloje, kur duoda- 
t ma žinių apie reformatų bažny-J 
į čias ir nurodoma kuriose bažny- i

tarp 2-9 val.-.įkp., ar Tamsta da- «^se. huvo meldžiamasi lietu-j
. . l?- . . - [Viskai; Jurgis Jašmskas — FhTmichiana shores, New Buffalo,

■ ’ !_.x- ....... • . ....................... .. ftjjch. Year round modem home near
lake, 4 bdrms., 2 baths, full bsmt., 
garage. Cent air ond heat, fireplace, 
Alum, siding. Extra lot. Landscaped. 
Mid 50’s.

Call. 616 469-4731 or 219-931-6394.

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

CosmosPąrcekE^ress Gdrp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

25Q1 W. 69th Šį, Chicago, DL 60629. — TėL WA 5-2737

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos, miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

čias ir nurodoma kuriose bažny- REAL SmTATE .. OUf..°r T0WN
J i Nuosavybes — kitur

natizmas ir toletahcija, kur jis 
polemizuoja su prof. J. Jakštu 

| dėl anglų kalba parašytos stū- 
i dijos apie Radvilą Mikalojų Juo-: 
T (dąji; Povilas Dilys — Stasys Nei-’ 
r monas 50 metų Dievo temybo-' 
S je; red. kun. Petras Palšis — 50 
T metų kunigavimo sukaktis; M. 
• ,.Tamulėnas — Kostas Tamulė- 

nas išradėjas; L. Knopfmileriš 
****!*'l— Skautų Sąjungos jubiliejus;

Jokūbas Kregždė — Mes ir bro- 
tlis Jurgis, kur duoda apsčiai at- 

įsiminimų iš gyvenimo Rusijo
je; V. K. — Bruožai mano jau
nystės metuose, tai. pluoštas at
siminimų ir pergyvenimų Bir
žų mokykloje ir kitur.

i Beto, telpa ir daugiau jau mi-

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.

Parduodami vieno arba pusės akro 
sklypai prie labai gražiaus ir didelio 
ežero, gero žuvavimui. netoli Walter 
Disney Cypress Garden. Norėdami 
daugiau sužinoti, prašom rašyti, skam
binti arba atvažiuoti pas:

Richardas ir Rūta Timpf
Walk-In Water-Lake Estate
9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853
Tel. 813 - 6962175

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability-'apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

p NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

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

INTERM0DAL INC. .
254-6105 •' Contact .Tom or Paul

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

SLA — apdraudžia pigiausiorriis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
, nams patarnauja lik savišalpos pagrindu.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja- apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam * " j • 
aukštojo mokslo ir jų gyvenltao pradžiai.

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai I SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE GF AMERICA
. N«w York, H. Y. 10001

307 W. 30th St.
, T»L £212) S6J-2210

1." ■ ■ -- ---------------------------------- ■---------- ----------------  ■ . LJ ' -  -------- ------------- - ---------------- ---------..---------------T-

ir įvairių aprašymų bei komen
tarų. Netrūksta ir kronikos žinu
čių bei iliustracijų. Yra ir kele
tas eilėraščiu.

Išvardinti mirusieji: 01 g a 
Kregždienė, gini. 1904 Biržuose, 

i mirė 1979 m. Chicagoje, Algir- 
1 das Udzėnas, gim. 1913 m., žuve 

1979-tn. eismo nelaimėje Aus- 
į tralijoje.

MŪSŲ SPARNŲ adresas: 5718 
So. Richmo'nd Str., Chicago, Ill. 
60629. Kaina — auka.

Stasys Juškėnas.

TRAINEE WANTED

To earn the Mirror trade. Some car- 
pentery' skills helpful.

227-6440

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

CLEANING

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewcod. Tel._ 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimimp 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

NAMŲ REMONTAS
Langai —- Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — Šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

Opportunity for those who take Pride 
in their work and surroundings, TO 
JOIN a NEW APARTMENT CLEAN
ING SERVICE for the Near North 
Side. Steady employment. GOOD 
WAGES and Working Conditions. 
Full or Part Time Paid On Job Train
ing. CALL between 8 A.M. to 4 P.A.

MONDAY THRU FRIDAY 
664-5194

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia darbininku-darbininkiu

HOMEOWNERS POUCY
.F. Zapolis, Agenf 
3208'/z W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

z ""Ą 
start ratu

IM1UWAMCC 
k——J

State Farm Fire and Casually Company

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IšNUOMOJAMI du kambariai i< 
kiemo pusės. Adresas: 3548 So. Erne- 
rold.

Tel. 5231387.

PART TIME
NEWS MONITORING SERVICE 

Weeds local agents. Excellent spare 
;ime income. No experience neces- 
>ary.

CALL TODAY. - 843 7001 
Ask for CATHY

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL & A»»ocUt»i 

2649 West 63rd Stroot, ,
Tol. 776-5162 1

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. į 4

WANTED TO RENT

MISCELLANOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

Raštinė Teikia jau daugiau kaitri’ 
140 mėty, patarnaudama klientams. |;

- —

RAMI MOTERIS ieško 4 kambariv 
buto 2-me aukšte Bridgeporto apy
linkėj. Skambinti po 6 vai. vak.

Tel. 927-7414.

SKAITYK PATS IR PARAGINK
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS”

MARKET DAY

SUNDAY —JULY 15, 1979
10 A.M. — 8 PAA.

Jolnick Center — 6’122 N. California 
We. All New .Merchandise, House- 
vares, Gifts. Etc. Free Admission — 
?ree Parking. Sponsored By

PIONEER WOMEN

MOVING
Apdravtfat perkrauftymai 

U įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

TeL 3764882 arba 3763996
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