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“NACIONALIZMO” TEMA LKP CK PLENUME
gyvenusių”. Jis paminėjo ir et-; 
nografinius ansamblius, meno, 
saviveiklos kolektyvus bei kraš
totyros darbą, apie kurių var
žymą yra daug rašiusi lietuvių |

Gegužės 16 dieną įvykusiame 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto plenume buvo 
daug kalbėta apie “nacionaliz
mo” pavojus. Ši “nacionalizmo” 
tema ir “priešiškos' ideologijos” 
pavojai užėmė ypač daug vietos 
LKP CK pirmojo sekretoriaus 
P. Griškevičiaus pranešime. Jis 
pabrėžė, jog “nacionalistiniai 
prietarai yra labai gajūs... tvir
tai laikosi kai kurių žmonių 
psichologijoje ir sąmonėje net 
tada, kai objektyvių prielaidų 
kokiems nors antagonizmams 
nacionaliniuose santykiuose jau 
nebėra. Šis teiginys ypač svar
bus turint galvoje tąjį kad praei
ties atgyvenas ak’tyviaf' kursto 
imperializmo šalių reakciniai. eitį”. Redaktoriams jis prikišo 
sluoksniai”. Griškevičius primi- j “pasaulėžiūrinio k r y ptingumo 
nė, kad “antikomunizmo ideo- stoką”. Griškevičius išskyrė

savilaidinė spauda. Juos Cris
is t kevičius ragina susieti su “da-

bartiniu’’ (t.y., partijos porei
kiais), kad jie “veiksmingai pa
dėtų spręsti internacionalinio ir 
patriotinio (t.y., rusiškai sovie
tinio) auklėjimo uždavinius”.

Kalbėdamas apie menininkus 
ir rašytojus, Griškevičius pa
reiškė. jog partija visokeriopai! 
rems tuos kūrėjus, kurie “visuo
met aiškiai išreiškia savo pilie
tinę poziciją, klasiniu partiniu 
požiūriu vertina Lietuvos pra- 60-ojo SLA seimo Clevelande vaizdas. Iš kairės i dešinę pirmoje eilėje matome muziką 

A. Mikulskį, žurnalistą V. Sirvydą ir L. Stoicą; antroje eilėje: A. Indrelienę, kanadietį 
A. Chveduką, Gertrūdą Dargienę, Juliana Comly iš Pittsburgh, Melanie ir Alfonsą Mar- 
chuska iš Johnson City, N.Y., ir kitus atstovus. (Fotografavo V. Bacevičius)

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ DU

logai” ir “jų pakalikai iš lietu
vių reakcinės emigracijos sluoks
nių 'tebesistengia vystyti ardo
mąją politinę veiklą, šmeižti 
socializmą”. ■ -A ■

. - - - - ’ • - ■ > ■ -

Griškevičius perspėjo,' kąd^ 
kur “politinis auklėjamasis dar
bas” dirbamas “silpnai, nekryp- 
tingai” ir kur “reikiamai nesigi
linama” į žmonių, “ypač jau
nuolių”, dvasinį pasaulį, ten 
“neužsigrūdinę žmonės gali pa
siduoti klastingam priešiškos 
ideologijos poveikiui”. Todėl 
būtina ir- toliau “aktyviai skie
pyti j a un imu i - itęmĮrtingas 
marksizmo-leninizmo -idėjas” ir 
jį auklėti “internacionalizmo ir 
tautų draugystės dvasia”.

Viena Griškevičiaus pastaba 
atrodė esanti nukreipta ne tik 
į “nacionalistus”, bet ir Į tauti
niai nusiteikusius žmones ko
munistų partijoje: “Lietuvos 
Komunistų partijoj Centro Ko
mitetas niekada nesitaikstė ir 
nesitaikstys su tuo, kas gali pa
daryti nors ir mažiausią žalą 
šiai (tarybinės visuomenės) vie
nybei, ryžtingai kovojo ir kovos 
prieš bet kurias nacionalistines 
nuotaikas”.

Griškevičius entuziastiškai pri
tarė naujai rusifikacijos kam
panijai ir, nenukrypdamas nuo 
Brežnevo terminologijos, liaup
sino rusų kalbą. Pasak jo, jau
nimas, baigiantis vidurinį moks
lą, turėtų “tobulai mokėti ne tik 
lietuvių, bet ir rusų kalbą”. Jis 
teigė, kad komunistų partija už
tikrina “visišką kiekvieno šalies 
piliečio laisvę kalbėti, mokyti ir 
auklėti vaikus bet kuria kalba”. 
(Kaip lietuviams Sibire, Balta
rusijoje, Latvijoje?)

Lietuvoje, kalbėjo Griškevi
čius, bus “diegiamos socialisti
nės tradicijos vietoje senų, at-

FEDERALINĖ VALDŽIA LEIDO D LĖKTUVAMS VEŽTI ŽMONES
TURĖS IŠMOKYTI MECHANIKUS VALYTI 

VISA LĖKTUVO NAFTOS TEKĖJIMĄ
1 WASHINGTON. D.C. — Fe
deralinė aviacijos administraci
ja nuo šios dienos leido Ameri
kos DC-10 keleiviniams lėktu
vams ir toliau vežioti keleivius. 
Lėktuvų savininkai turės išmo
kyti visus lėktuvų mechanikus 
gerai išvalyti visus vamzdžius.

Jis skun- kuriais turi tekėti degalai. Va
lymas turi būti toks geras, kad 
niekad degalų sistemoje nesu
sidarytų jokių kliūčių gazolinui 
būti tose vietose, kur jis būtinai 
reikalingas.

Specialistai nustatė, kad ne
pakankamas degalų latakų va
lymas buvo Chicago j e įvyku
sios nelaimės priežastimi. Pa
kankamo degalų kiekio stoka

“Kultūros Barų” žurnalą, kuria
me buvę “nemaža trūkumų”, 
dėl kurių Lietuvos komunistų 
partijos Centro Komitetui “te
ko sustiprinti -žurnalo vadovy
bę”. Tačiau., nųgiskuhdžia Griš
kevičius, iš to fakto ne visi re
daktoriai padarė reikiamas išva
das”, partijai ir toliau “kelia 
nerimą nepakankamai ryškus 
pasaulėžiūrinis kryptingumas, 
nenuoseklus marksistinės meto
dologijos pasyvumas... kai ku
rių spaudos leidinių straips
niuose”.

Vienu klausimu Griškevičiaus 
kalba nedaug skyrėsi nuo “Auš
ros” ar “Kronikos”.
dėsi, jog “dar daug valstybės 
apgaudinėjimo, sočia listinės 
nuosavybės grobstymo, kyšinin
kavimo, spekuliacijos, chuliga
nizmo. .. Dideli grobstymai bu
vo atskleisti Telšių tarprajoni
nės didmeninės prekybos bazė
je, Vilniaus skaičiavimo mašinų 
gamykloje, Vilniaus rajono Ke- 
nos kolūkyje ir kitur... Aukštas
nusikaltimo lygis didžiausiuose I nutraukdavo jėgos srovę, o se- 

besivystančiuose kantis stiprus pastūmimas su;
ir priemiestiniuose j pleišindavo “neišvargusį” meta- 

rajonuose. Didėja nusikaltimų lą. Degalų stoka išmušė spraus- 
skaičius Biržų. Pasvalio, Šakių, minį motorą nuo susilpninto 
Šilutės, Švenčionių ir kituose ra
jonuose”. Nepilnamečių nusi- j suvaldomas didelis keleivinis 
kalstamumas didėja Biržų, Ke- | lėktuvas. Gazolino tekėjimo sis* 
dainiu, Šilutės, Tauragės, Mažei- tema visuose lėktuvuose privalo 
kių ir kituose rajonuose. (Elta) būti prižiūrima pagal lėktuvo 

 vadovėlyje nurodytas taisykles.
1 Ten aiškiai nurodoma, kad vi
suose motoruose gazolino tekė
jimas privalo būti be kliūčių.

m i e s t uose, 
centruose

sosto, o vėliau turėjo kristi ne
suvaldomas didelis

KALENDOKELIS
Liepos 16: škaplierinė, Vita

lijus, Danguolė, Dudutis, Vytar- 
tas, Kovaldas.

Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:24.
Oras šiltas, lis.

Niksonas kalbėjosi 
su Irano šachu

CUERNAVACA, Meksika. — 
Negalima pilti alyvos ant savo 
draugų takų. — pareiškė prezi
dentas Niksonas, atskridęs į 
Meksiką ir pasikalbėjęs su Ira
no šachu Rėza Pahlevi. Nikso
nas pareiškė, kad prezidento 
Carterio administracija davusi 
netikslius patarimus, kurie už
traukė dabartinę nelaimę ne tik 
Irano šachui, bet ir visai tautai. 
Niksonas tvirtina, kad dabarti
nis Irano šachas buvo ir tebėra 
Amerikos draugas, jis norėjo 
atsilikusį kraštą įtraukti į mo
dernių tautų eiles, bet jam ne
pavyko.

Toks Niksono 
apie Iraną gali gerokai pakenkti 
prezidento Carterio rinkiminei 
kampanijai.

Nušovė italu policijos 
pulkininką

ROMA, Italija. — šeštadienio 
rytą Italijos raudonosios briga
dos nariai nušovė Romos polici- 

i jos 42 metų pulkininką leitenan
tą. Nušautas policijos pareigū
nas glaudžiai bendradarbiavo su 
Romos policijos vadu ir padėjo 
už grotų kelis energingus rau
donosios brigados narius tero
ristus. Pulk. Itn. te’smui įrodė, 
kad raudonosios brigados nariai 

lyra Italijos komunistų partijos 
J kovotojai. Komunistų partijos 

pareiškimas! pareigūnai keliais atvejais pa-
reiškė, kad jie nieko bendro ne
beturi su teroristaisj tuo tarpu 
pulk, leitenanto rasti „dokumen
tai įrodo, kad. jie. kartų, dirbą.

Arabai kelia nerimą 
Abadane

TEHERANAS, Iranas.— Aba- į 
dane sukelti dideli gaisrai ir mu- i 
los Chomeini šalininkų užpuldi- ' 
nėjimai pietų Irane yra Irane ’ 
gyvenančių arabų darbas. Jie j (ejse 
kitaip interpretuoja Koraną ir 
mulos Chomeini neskaito šven
tu žmogumi. Arabai nebuvo 
atsiklausti apie Chomeinio su
galvotą “Islamo respubliką” ir 
nesirengia jos pripažinti. Ara
bai yra pasiruošę išnaikinti vi
sus “revoliucinio komiteto” ka
rius, bandančius įkelti koją pie
tų Irane. Arabai pranešė prem
jerui. kad jie pripažins Bazar- 
gano vyriausybę, bet jį prašo 
suvaldyti mulą Chomeini ir ne
žudyti Irano karių.
. Kurdai ir turkmėnai atsisakė 
pripažinti “Islamo respubliką” 
ir smerkia Chomeinio politiką. 
Mula Chomeini paskelbė amnes
tiją ir įsakė neliesti karininkų, 
kurie bus reikalingi arabams Pri 
malšinti. Atrodo, kad Iranas' 
taip greitai nebus apramintas. 
Susidaro vis aiškesnė opozicija 
prieš Chomeinį.

Prez. Somoza prašo 
draugų pagalbos

MA'AGUA, Nikaragva. — 
Nikeagvos prezidentas Anasta- 
sio Somoza galutinai pareiškė, 
kad jis nesirengi' aAuuti į už
sienį. Jis kre; utį į savo drau
gus — k -amynines vaistė jo, 
kad jam padėtų kovą.
Jeigu Panama i’ x<uba gali 
siųsti kareivius ir amuniciją į 

j Nikaragvą, tai tokią pačią teisę 
turi Nikaragvai draugingai nu- 

ie, s:teikusios valstybės. Jos turi 
j siųsti į Nikaragvą karius ir 

ginklus. Somoza kreipėsi į ke
lias valstybes tokios pagalbos. 
Pirmon eilėn jis tik:si gauti 
amun:cijos. o vėPau t’kisi gauti 
karių savanoriu, kurie sustab
dys palestiniečius ir jų siunčia
mus ginklus. O

— Kolumbijoje žmonių grobi
kai norėjo pagrobti kelis turtin
gus vyrus, bet jiems nepavyko. 
Grobimo metu buvo nušauti 
trys žmonės.

— Rytų Vokietijos karo teis
mas paskyrė 10 metų kalėjimo 
moteriškei už šnipinėjimą 
karams.

Va-

dar— Valstijos sekretorius 
vienai savaitei pratęsė Illinois 
valstijoje laiką įsigyti “sticke- 
rius” automobiliams.

— Turkai patarė palestinie
čiams pasiduoti ir paleisti įkai
tus. kad būtų mažesnė bausmė. 
Palestiniečiai nesitiki turkais ir 
neatidaro ambasados durų.’f

Prezidentas tariasi 
su gyventojais

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris devynias die
nas tarėsi su administracijos 
pareigūnais, tvarkančiais ener
gijos ir finansų reikalus. Jis vra 
informuotas apie energijos klau
sima ir žino arabu pastangas 
pakenkti dole čui ir JAV ūkiui.

: dervas rengiasi visus kraš- 
Į to rvventojus prašyti padėti 
! taupyti energiją, bet jis taip pat 
prašys Kongresą skirti didesnes 
sumas saulės energijai kaupti ir 
Amerikos naftai gauti. Jis buvo 
nuvykęs į Pittsburgho priemies
tį, kur kalbėjosi su paprastais 
žmonėmis, norint ir iš jų girdėti 
pasiūlymų kaip dabartinę 
dėtį Amerikoje pataisyti.

pa-

— Prancūzų vyskupas ir 
kunigai prašo dabartinį 
žiu leisti jiems laikyti mišias 
lotynų kalba. Manoma, kad po
piežius patenkins prašymą ir 
baigs ginčą.

keli 
popie-

— Jane Byme rengiasi atleis
ti didoką skaičių mažai dirban
čių darbininkų sanitariniame 
distrikte.

— Bell telefonų kompanija 
prašo leisti jai pakelti kainas 
už patarnavimus. »

EGIPTO VYRIAUSYBĖ PRAŠO TURKUS 
APGINTI PAGROBTĄ AMBASADORIŲ

ANKARA, Turkija. — Gerai ,..... .........................
ginkluotam ir organizuotam pa
lestiniečiu būriui pavyko užimti 
Egipto ambasadą Turkijos sos
tinėje. Įsiveržusieji palestinie
čiai suėmė Egipto ambasadorių, 
keturis ambasados tarnautojus 
ir šešiolika egiptiečių, atvykusių 
įvairiai dokumentų reikalais.

Palestiniečiai ištisa savaite 4-
skelbė, kad jie užims Egipto ar 
Izraelio ambasadą ir pareika
laus tartis su palestiniečiais vi
sai kitu pagrindu. Dabar Begi
nąs stato pagrindines derybų 

i sąlygas, o organizuoti palesti' 
niečiai nori, kad pagrindan bū
tų padėti palestiniečių prin
cipai.

Paaiškėjo, kad palestiniečiai 
šiandien skaito Egiptą pavojin
gesnių arabų priešu. Egipto am
basados užpuolimas buvo gerai 
organizuotas. Vieni palestinie
čiai įsiveržė i ambasados vidų, 
o kiti' nušovė prie ambasados 
buvusius 1 turkų policininkus. 
Turkai suprato palestiniečių 
tikslą ir bandė juos suimti, bet 
neturėjo progos. Trys palestinie
čiai nušovė du turkus ir pasi
traukė. Vienas buvo įėjęs į vi
dų. pasiėmė vieną egiptietį ir 
išsivedė. Palestiniečiai sėdo į 
laukusį automobilį ir išvažiavo. 
Manoma, kad jie išsivežė Egip
to karo atašė, tuo metu buvusį 
Egipto ambasadoje.

Vidun įžengusieji trys pales
tiniečiai uždarinėjo duris, su
ėmė Egipto ambasadorių ir ki
tus name buvusius žmones. Bu
vo susidaręs įspūdis, kad pales
tiniečiai bandys išsivežti Egipto 
ambasadorių, bet jiems nepavy
ko. Prie Egipto ambasados atsi
rado daugiau policijos ir pales- įvykių, 
tiniečiai išbėgti negalėjo.

Pradžioje manyta, kad Egipto 
ambasadoje buvo tiktai trys pa
lestiniečiai, bet vėliau paaiškė
jo, kad ambasados viduje buvo 
net keturi. Palestiniečiai manė, 
kad pats įtakingiausias Egipto 
žmogus buvo karo atstovas, bet 
t’ktai vėliau išaiškino, 
rankas pateko ir pats 
dorius.

Dviem egiptiečiam 
pabėgti iš rūsio 
galėjo pasakyti
vykstančius dalykus, 
egiptiečiai nušoko nuo ketvirto Pasakoj ,ma. vad palestiniečiai 
aukšto, bet jie labai sunkiai su-Į norėjo ;^ai^vin 
sitrenkė. Abu buvo paskubomis 
nugabenti j ligoninę. Vienas tuo
jau mirė, o antrasis labai sun
kiai sutrenktas. Jis turkams pra
nešė, kad viduje yra keturi pa-

MIRĖ VYTAUTAS 
PAULAUSKAS

WILKES BARRE, Pa. — Vy
tautas Paulauskas. įtakingas vi
suomenės veikėjas, SLA 7-tos 
apskrities ir 115-tos SLA kuo
pos pirmininkas, staigiai gavo 
širdies smūgį ir mirė. Mirtį ga
lėjo pagreitinti prasidėję dideli 
karščiai.

Vvtautas Paulauskas savo lai
ku buvo vietos Rymo katalikų 
susivienijimo o r g anizatorius, 
bet nesutarė su kun. Bolley dėl 
išmokėjimų ir atšalo. Tadu j-s 
perėjo į SLA. Kurį laiką jis pri
klausė abiem lietuviškiem susi
vienijimam, bet paskutiniu me
tu dirbo su SLA.

Paulauskas dalyvavo keliuose 
SLA seimuose. Jis visuomet 
seimams padarydavo naujų pa
siūlymų ir palygindavo abiejų 
lietuvių susivienijimų veiklą, 
apdraudas ir naudą apsidrau- 
dusiems.

Paulauskas dalyvavo Cleve
lande vykusiame 60-ajame SLA 
seime. Jis kelis kartus pareiškė 
savo nuomonę aptariamais klau
simais. Kai vienas daktaras, 
skaitąs tik vieną lietuvišką laik
raštį. susidarė labai fanatiškas 
nuomones apie vykstantį visuo
meninį judėjimą Amerikoje, tai 
Paulauskas jam pastebėjo, kati 
inteligentui taip nedera elgtis. 
Inteligentas privalo būti pilnai 
informuotas apie lietuvių gyve
nimo įvykius.

Paulauskas turėjo degalų sto
tį ir automobilių pardavimo 
agentūrą. J:s mokėdavo sutik
tiems tautiečiams papasakoti 
keistu visuomeninio gvvenimo K Ov

įsiveržusius palestiniečius. Tai 
buvo specialus tokiems puoli
mams paruoštas turkų karo po
licijos smogikų būrys. Jis turėjo 
visus reikalingus ginklus pales
tiniečiams nuginkluoti, bet ke
lias valandas prastovėjo, o am
basados nepuolė. Pasakojama, 
kad jie laukė ministerijos įsa
kymo.

Tuo tarpu tiksliai nežinoma, 
bet jie mažai , bet Egipto prezidentas norėjo 
apie viduje palaukti, kol aiškiai bus nu- 

Kiti du statyti įsibrovėlių reikalavimai.

kad į jų 
ambasa-

pavyko
V • I

džioje buvo manyta.
Egipto ambasadą tuojau ap

supo Ankaros policijos dalinys. 
Apie palestiniečiu pabėgimą ne
galėjo būti kalbos, nes policija 
jų nebūtų išleidusi.

Apie vidudieni prie Egipto 
ambasados rūmų atsirado gerai 
ginkluotas turkų kariuomenės 
dalinys. Jam buvo išakyta pulti 
ambasadą ir išlaisvinti suimtuo
sius žmones. T ukų valdžia turi 
teisę panaudot- jėgą ir suimti

gipto kalėji
me ' omą įtakingą palestinie
ti. vlc būtų sutikę paleisti Egip
to amb. padorių, bet nieko SU 
Sadatu nesusitarė. Buvo aišku, 
kad atvykusieji kariuomenės 
smogikai laukė įsakymo iš karo 
vadovybės.

Prezidentas Sadatas yra ka
rys. Jis nesupranta, kaip galima 
toleruoti tokius palestiniečius, 
kurie nori priversti organizuotą 
valstybių karo jėgą nusilenkti 
mažai ginkluotai grupei. Prezi
dentas Sadatas įsakė su.m.i vi
sus įtariamus palestiniečius, i.ad 
jie kartais Egipte nebandytų 
organizuoto pagrobimo ir kėsin
tųsi nužudyti atvykusius užsie
nio pareigūnus.

I



J. JONAITIS

Buvusieji Lietuvos^Teisingvmo ministerijos rūmai, ant kuriy buvo užrašas 
"Teisingumas yra valstybės pagrindas"

Lietuvių Namai (Casa Lituana) Medelline, Kolumbijoje. 
Lietuviams juos ignoruojant, dabar, berods, vadinami Lie
tuvių Saleziečių Centru. Pastatyti kleb. kun. M. Tamošiūno 

pastangomis ir rūpesčiu.

VACYS PRŪSASGULAGO KACETŲ KANKINIO
se, ieškodamas darbo, 
savo laiką ir energiją, 
kuriam sunkiau ėjosi,

aukojo: 
Jis, jei 

šelpė ir 
pinigais, kad tik lietuviai galė-

Greičiausiai, sprendžiant iš 
pranešimo, lietuvių Namai or
ganizatorių nebuvo prisiminti ir 
nebuvo parodyti atsilankiusiems 
svečiams — Simui ir Kasparui, tų įsikabinti naujajame krašte,
Tai vis nesveikos ambicijos ir geriau įsikurti, 
srovinių rietenų pasekmės. Ne
prisiminta, kad daugelio began-j metais, prieš gerą melų skai
čių nuo komunistinio teroro lie- čių. Bet visdėlto nedera painirš- 
tuvių bėgimo odisėja pasibaigė Ji, nedera ignoruoti. Nors tiek 
Kolumbijoje: Medelyne, Bogo- į reikia turėti atmintyje ir su
loje ir kituose miestuose, kleb.! prasti, kad kiekvienas žmosus 
kun. M. Tamošiūno, kun. X. Sal- turi ne vien tik ambiciją, bet ir 
dūko, kleb. kun. Matučio, kun. jautrią sielą. Taip ir kleb. Ta- 

t. Siručio ir dau- inošiūnas, tuomet dar buvęs tik 
gelio kolumbiečiu dėka. Nepri-’saleziečių kunigu, ne kartą už
siminta. kad iš saleziečių vie-'sidaręs tarp vienuolyno sienų, 
nuolyno, kaip iš Mekos, tryško skaudžiai pergyvendavo liėtu- 
dvasiški ir visuomeniški lietu- vių netaktiškus ėjimus, jų klai
kams patarimai, pamokymai, das. Kiekviena nemaloni smulk- 
idėjos tuomet kun. Tamošiūnui mena jį jaudindavo, virsdavo

Taip, bet tai buvo 1948-50

Dubinsko, dr

niošiūno dėka lietuviai visur ir 
visuomet buvo šiltai ir maloniai 
priimami. Jo patarimu - buvo 
giedamos lietuviškos giesmės 
bažnyčioje, lietuviškos dainos 
ūkiuose, šeimose. Prisimintina, P 
kad lietuviai dalyvaudavo gat- Į 
vėse Dievo Kūno precesijoje, 
tautiškais darbužiais ittsįpt^ošę, 
lietuviška vėliava neš<*anu. Tai 
bus o nepapruata sensacija, įyy- 

|kis Medelyne gyveuTn^-:kai lie- 
tuvl.i taip gražiąls tautiškais 
drabudžials apįs^ngęjijygrąžia? 
organizuoti pirmą pasiro
dę gatvėse Dievo ^ū»Q ^roirsi- 
joa eisenoje. Visi tnomeriąiįĮ'aš- 
čiai rašė apie tai, spausdino nuo
traukas, apraįšinėje pačią Lie
tuvą. Nuo los dienos vjsa Ke-1 
luinbija sužinojo, kas yra Lietu-’ 
vą ir kas yra Lietuvis. Jokia ki
ta mažuma nebuvo to atsiekusi.
O. kaip daba. ? • • .

Dabar viskas apžėlė, viskas 
sunyko, "tik ant lauko pliko ke- 

Hio pušelės apykreives lįko’\. . .
Bet skaudžiausią kirtį organi

zatoriai pajuto iš konservatorių -1 
plačiai skaitomo dienraščio “Et 
Colombiano”, kai išrūpintasis 
Simo interviu su dienraščio rė^- 
dakcija iki šiol laikraštyje;taip 
ir nepasirodė. Tai didelis nuo
stolis ne tik organizatoriams, 
bet ir visiems lietuviams. Reik 
pasakyti, kad minimas konser
vatorių partijos oficiozas “EI 
Colombiano” niekad neatsisaky
davo apie lietuvius ką nors pa
rašyti, 
žinių. Būdavo ištisais puslapiais 
užpildydavo dienraštį rašiniais 
apie Lietuvą, lietuvius ir ju vei
klą. \

Kartą, tai buvo 1971 m., bes
kaitant amerikietiškame laik
raštyje mūsų tautiečio Ši'nlo Ku
dirkos teismo aprašymą, vyku
sio Vilniuje, kilo mintis pasiųsti 
ta teismo aprašymo iškarpa 
kleb. kun. Tamošiūnui į Kolum
biją. Maniau, “El Consul de los 
Lituanos” ’(taip kolumbiečiai 
pagarbiai vadina kun.’ T.) turi 
didelę pažintį ir įtaką, tad tik
riausiai pasistengs 'išversti * ir 
atspausdinti kolumbiečiu ląik-

? •••

m

.< v

dovanas broliui, gerokai sušelp
tų doleriais ir jo iždą. Okupan- - 
tas nieko neleidžia daryti, jeigu 
jis iš to neturi naudos.

Todėl kiek nustebau, gavęs 
prašymą dar aukoti valstybi
niam Vilniaus universitetui pi
nigais ar knygomis. Gerai žino
me, kad spaudos siuntimas labai

Šalpos darbas lietuviams ne
naujas. Turime Balfą. kuris jau 
35 metus šelpia į vargą pateku
sius lietuvius ir dar nerodo nuo
vargio žymių. Kasmet surenka
ma nemažos aukų sumos. Turi
me Lietuvių Fondą, kuriam lie
tuviai jau sudėjo pusantro mi
lijono dolerių. O kas suskaitys
aukas laisvinimo reikalams? O ir labai suvaržytas. Iš anketos 
lituanistinės mokyklos? žodžiu, matyti, kad tas komitetas turi 

I negalime sakyti, kad išeivijos gerus ryšius su okupantu. Jie 
lietuvių širdis būtų užkietėjusi, turi ir universiteto pageidauja- 
nejautri brolio lietuvio reikalui.! mų knygų sąrašą, bet žmonės jo

Todėl tiek organizacijos, tiek | nežino. Todėl dauguma tų su- 
pavieniai žmonės gauna daug1 aukotų knygų nueis į šiukšly- 
įvairiausioms aukoms prašymų, ną. Pinigų aukotojas gal ir ne- 
Gal geroką tų prašymų dalį su- j sužinos kokią jis knygą nupirko, 
daro lietuviškų mokyklų išlai- Komitetas siūlo aukotojui įra- 
kymui ar jų bibliotekoms. Skai- syti ir savo “dedikaciją”. Bet tą 
čiau spaudoje Hamburgo lietu- dedikaciją aukotojas negali įra- 
viškos mokyklos prašymą, kad syti į knygos pirmuosius pusla- 
trūksta jų bibliotekai lietuviškų j pius. Dedikacija bus įrašyta ant 
knygų. Pasiunčiau 40 svarų įvai- atskiro lapelio ir įklijuota. į kny- 
-rin VniTCTii O iiome in Ir-nxrcHl KPI" ■ rrn ‘XFil-rvinin o crcintame llinc

'--i —- .i r • j T7’'’55 '’ ’-X • •! 1 * ‘ daug daugiau. Pietų Ameri-Amerikos Liet. Kongreso rengimo reikalai j kos lietuviškos mokyklos, Va- 
1 sario 16 gimnazija skundžiasi 

Jektą, Komisija paprašyta re-j lietuviškų knygų trūkumu.

rių knygų. O jiems tų knygų rei-! gą, kad Vilniuje agentams juos

- ' -. .’iri- >1 -įIi ■ - ’ : ■
Kongreso rengimo reikąlai : 
ClevelandQ)-ALTo: skyriaus vi- feruoti sekančiame oig. "susirin- 

suotinam organizacijų susirin-. kūne. , f
kinie (6/24/79) patvirtinta sę-j Susirinkimas nutarė ..pakelti 
noji valdyba ir vietoj pasitrau*1 orginizacijų nario mokestį iš 
kusių pririnkti nauji nariai, pa- (2-jų dol. metams į 5.-dol. 
siskirstė pareigom sekančiai:) I Pabaltiečių Jungtinį Koini- 
įPirmn. A- Pautjenis, vice-pirm.1 tetą iš ALTo skyriaus yra įga- 

net prašydavo rašinių,{O. Jokubailienė, vice-pirm. or- lioti: A. Pautienis, R. Aųkšluo-J teto biblioteką ir tuo pagelbėti!
s’ganizaciniains reikalams J. Vir-Įlis ir B. Natkevičiūtė. .... .. _ . . . I

A. L. Kongreso rengimo komi- nimul”-. 
sijon pilnu sąstatu įeina naujoji

plėšant laukan, nereikėtų kartu 
ir knygos puslapio išplėšti. Ma
tomai komitetas numato, kad ne 
visi aukotojai “liaupsins”, gar
bins okupantą savo įrašais. Li
kusias neišplėštas dedikacijas 
okupantas galės paskelbti savo 
spaudoje ir parodyti lietuviams, 
kaip išeivijos lietuviai myli ir

besirūpinant atvažiavusiais tau-1 skauduliu. NemanhU kad ir da- rašČiuoše.’ Neapsirikaii. Tai bu- 
tiečiais- Jis, kartais ne visų mė- bar kitoks būtų, jau sulaukus vo ątspaušta didžiausiame kon- 
giamas ir suprastas, ėjo. vedė'geros senatvės amžių. Aukštai- 
lietuvius į įstaigas, kalbėjo su'tis juk nesikeičia.
darbdaviais, skelbė laikraščiuo-Į Nepamirština, kad kleb. Ta- sėjo 26 d., 811 Nr-, kartu su Si

servatorių partijos dienraštyje 
“El Colombiano-’ 1971 m. rug-

balis, vice-pirm.. spaudos ir in
formacijos K. Karaiis, vald. se- 

Įkretorė A. Mackuvienė, iždiniu- skyriaus valdyba ir pakviesti
kas Br. Nainys in iždo sekretorė 
B’. Natkevičiūtė.. Kandidatais į 
valdyba yra Ą. ir, V. Smetonai. 
Revizijos kcJmisija paliktą ta 
pati: H. Idzelis - pirm., R. Bri
džius ir V, Rutkauskas.

Organ, susirinkimas išrinko 
komisiją iš trijų asmenų - A. 
Garką, Pr. Razgaitį ir M. Blyną, 
kad paruoštų vielos ALTo vei
klai nuostatus ar gūdaus sta tutą. 
ĄLTo skyrius turėtų vadovau
tis savo- veikloj^’nuostatais kur 
būtų pasakyta - kdkios organiza
cijos,1 -klubai, komitetai, kultū
rinės, politinės-bei šalpos ir kt. 
organizacijos gali priklausyti 
ALTui ir ju atstovavimas sky
riaus susirinkime. Tai pat, reik
tų paliesti ir k itas skyriaus vei
klos sritis. Tokių nuostatų pro-

Neseniai gavau anketą-prašy- 
mą aukoti pinigais ar knygomis 
Vilniaus universiteto bibliote
kai. Aukas renka “Vilniaus uni
versitetui knygų vajaus komi- j .
tetas. Tiesa, tikslas yra kilnus: I 8arbiM okupantą. O jus čia 
“Praturtinti Vilniaus universi-Į de8matės ir saukiate LaIsves 

■ Lietuvai . . .
studijuojančiam Lietuvos jau- i Asmu0- *»»» Pa’
...... .. . (Kaip visiems bendra- 1 Wet« i P^ergtą Lietuvą, negali 
darbiautojams ' su okupantu, ‘S alaid>4 nurašyti nuo valsty- 
Lietuva neokupuota, bet laisva, bmiU mokyčių. Atrodo, kad ir 
rusų išlaisvinta.) - Įtas ":eturi teisės

Daugelis mūsų turime ten gi-j -
s j minių 
-Imi jiems padėti, pasiųsdami do-

j tos organizacijos vardu “ĄM/ 
j Mr. Publications”. O aukotojams 

kad ‘aukos nurašo
mos nuo valstybinių mokesčių. 
Taigi, koks tai netikrumas: au
kas priima komitetas, o pažy> 
mėjimus išduos kita organiza
cija. Kai tik turi reikalų su 
okupanto bendradarbiais, tai -vis 
kas nors “suirta.

tų išlaidų nurašyti nuo valsty-

SERVING CHICAGO AND SUBURSS SINCE 1905

— Ketvirtadienį nedidelis ke
leivinis lėktuvas įkrito į Vheek 
ingo dirbtuvėlę ir išgriovė-visą 
pastatą. Lakūnas žuvo.

lietus taip pat kenkia jautres- neseniai iš kalėjimo išėjęs Ga
niems augalams, kaip sojos pu- lante. Gangsteriai nesutinka dėl 
pelėms ir pušaitėms. Rūgštus narkotikų pardavinėjimo. -

i 
IS 

muitais, kad lietuviai, siųsdami

■ tas komitetas neturi teisės išda-
1 vinėti pažymėjimų nurašymui, 

iJYr bandome kiek galėda-j sumažinimui 'valstybinių mokes
čių, nes čekius prašo rašyti iš

lietus gaunasi, kai lietaus lašai' .
susimaišo su iš anglies degėsių — Egiptas prižadėjo parduoti 
gaunama siera, nitrogenu, chlo- naftą Izraeliui. Prekyba tuojau 
rino dujomis ir kt teršalais ore bus pradėta.

8%

2212 WEST CERMAK ROAD
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organizacijų ir visuomenės at-
1 stovai, kurie davė sutikimą da
lyvauti, J. Steuipužis - Tėvynės 
Garsų radijo, Vyt. Gedgaudas -
Dirvos” redaktorius, A. Laiku- vanū^pakietus. Okupacinė rusų

nas — spaudos, A. Jonaitis - C-ro valdžią nutarė pasinaudoti tokiu i ^ublicątioi 
vald. karių Ramovė, Vyt- Joku- lietuvio nuoširdumu ir siunčia-. pažadama, ks 
baitis -- ALT tarybos, R. Aukš-1 mas dovanas apdėjo trigubai: 
4" i ’ z.l ’ .• — Ii*. 1... 14-1X... Xi” l — T t> _ _ .. . , ,tuolis - Pabaltiečių K-to, J. Bu
drienė — Skautininkių Draugo
vė ir Stella Sankalaitė - Vyčiai. 
K-jos sastatasi iš ^visuomenės at
stovų dar ne galutinas ir gali 
būti papildomas veliku.

K. Karaiis

Pavojus Didiesiems 
Ežerams

š:ų žuvys visiškai išnyko. Dau
gumoje- (90Didžiųjų Ežerų 
baseino lietaus-krituliuose.rūgš
ties koncentrątų yrą. iki 30 :kar-- 
tų daugiau negu apskaičiuota, 
kad be pavojaus leidžiama.

Rūgštaus lietaus daromi nuos
toliai — žuvies ikrų .metimo, 
perėjimo apnuodijamas ir žuvų ■!

I —New Yorko gangstęriąi pnr

į f įv SOME CHrCAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRCSSMiy D/WWG

DETROITAS. — Rūgštus lie- prieauglio, taip ir žuvies pro-Į —New Yorko gangstęriąi pnr 
tus, dažnai įsknntantis iš debe- dukcijos sunaikinimas. Rūgštus dėjo vienas kitą žudyti. Nušautas

FOLLOWING DISTANCES

Paid «<! 
Compounded

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to ■egulariy!
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You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
future, too. /

And that’s where U.S.
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign ud tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses^ you'll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E Bond* pay 6% interest when held to 
maturity 5 year* the 5rjt year).- 
Bond* are replaced i.inUuyRrf
Wh*n heeded, they ran be cashed ttt yoar 
bank. Inter^-i is not subject to state or kxai 
income taxes, and federal tax may be 
deferred until redemption.

. stockinąmeriea.
Joia the Payroll Savings PU*-

mo Kudirkos fotografija.
Po to, kun. T. laiške rašė: 

“Jūsų pageidavimą išpildžiau ir 
čia siunčiu iškarpą, kad turėtu
mėt atmintį. Išversta tiksliai ir 
gražiai. Tūkstančiai kolumbie- 
čių pasiskaitę ir komentavo” ... 
Klek. kun. T. patarmio. žinoma, 
nepaklausiau: “EI Colombiajio” 
iškarpą, aprašančią Simo teis
mą, įteikiau p. Balzeko muzie
jui, kaipo istorinio įvykio doku
mentą, kad ji būtų iŠsalgota atei- 
čiąi, kad ją' galėtų pasinaudoti 
aprašantieji lietuvių’, takios gol- 
gotą, jos holocausfąf’

. rsg itn .«.<
. daugiau)

sų viršum Didžiųjų Ežerų ly
giai JAV ir Kanados pusėje, da
rosi rimtu pavojumi abiejų vals
tybių aplinkai ir abiems pusėms 
skubi problema tą pavojų kuo 
greičiau pašalinti.

Industrijos procese pasidariu
si oro tarša dulkių, dūmų, garų, 
dujų ir t.t. pavidale grįžta atgal 
žemėn su lietum ir sniegu. Ta 
nelauktoji tarša jau pridariusi 
neapsakomus nuostolius New 
Yorko valstijos šiauriniame ga
le — Adirondak kalnuose, ir 
Kanadoje aplink Georgian Bay. 
: Europoje tos rūšies tarša — 
rūgštus lietus — rasta vietomis 
dusyk didesnė ir dėl to Skandi
navijos vandenyse daugelio rū-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin*.has extra strength, by a panel of experts used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety , , tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
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.

. see us for 
financing

AT OUR 10W RATS

3

' ai federal 
s and Loan
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Aštuntoji latvių 
kultūrinė šventė
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Liepos 1-8 dienomis Ameri
kos žemyno vakaruose gyventie
ji latviai San Francisco mieste 
surengė aštuntąjį dainų, šokių, 
teatro, literatūros skaitymo, 
rankdarbių, dailės ir kitokio 
meno festivalį. Tokios kultūri
nės šventės Amerikos vakaruo
se pradėtos rengti 1962 metais- 
Pirmoji buvo Seatle mieste. To
liau iš eilės sekė Portland, Ore.; 
Vancouver, .Canada, Iajs Ange
les, Calif.; ir jau antrą kartą 
San Francisco mieste.

iPenkių dienų programa plati. 
Liepos 1. d. St. Francis viešbu
tyje buvo atidarymo iškilmės, vė 
liau šv. Povilo liuteronų bažny
čioje pamaldos ir religinės mu
zikos koncertas. Vakare Maso
nų auditorijoje senovinių ir mo
derniškų muzikos instrumentų 
koncertas, programoje daugiau
siai latvių liaudies muzikos 
kompozicijos.

Liepos 5 d- populiarios muzi
kos koncertas St. Francis vieš
butyje ir vakare teatro vaidi-

nimas Veteranų salėje.
Liepos 6 d; latvių liaudies šo-1 

kių popietė masonų auditorijo- ’ 
!je, vėliau prc'zos ir poezijos 
skaitymas St. Francis viešbu *
tyje, o vakare latvių klasikinės i 
muzikos koncertas masonų au-i 
ditorijoje.

Liepos 7 d. popiet dainų šven
tės diena — dainų koncertas 
masonų auditorijoje, o vakare 
balius Si. Francis viešbutyje. 
Balių bei baliukų būta kas va-1 
karas. Liepos*8 d. festivalio pa
baigtuvės.

Festivalio centras St. Francis 
viešbutyje. Čia nemažai pra
bangių kambarių bei saliukių iš
sinuomota parodoms ir kitiems 
programos punktams. Aplan
kiau liepos G d. latvių surengtas 
dailės darbų — paveikslų, liau
dies drožinių, gintarų, žiedų ir 
knygų parodas. Puikiai viskas 
įrengta, 
dirbiniai 
(žiedai, 
dirbiniai
— audiniai, tai tame kambary
je nuotaika lyg būtum prekyvie
tėje, tikrai čia ir prekiaujama.

a

a

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMA

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

MEMBER

REL®
IMTER-CITY RELOCATION SERVICE
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bodies.^

Kur išdėstyti 
iš puikiųjų 

grandinėlės), 
iš medžio bei

įvairūs 
metalų 
Įvairūs 
juostos

Pardavėjų apstu, nemaža ir pir
kėjų bei šiaip apžiūrinėtojo.

šokėjų astuonios grupės 
iš JAV ir Kanados

San Francisco simfoninio 
kestro muzikantai.

Dviejų valandų programa 
praėjo greit. Nei pradžioje nei 
pabaigoje nebuvo jokių prakal- 
bininkų, jokių sveikintojų, kaip

0F-

giau JAV L.ietuvių Bendruome-. ir 17 dienomis.
nės San Francisco apylinkės. Biuletenyje rašoma, jog ren- 
biuletenį N r. 2, birželio mėnesio, kai it LB tarybą apylinkės val- 
Mašinėlė prirašyta ir išspaus-į dyba išsiuntė savo nariams 17(1 
dinta 11 puslapių biuletenis į balsavimo kortelių, bet tik 
didelis. Jame yra ne tik vietos, 
bet ir pasaulinių žinių, Kai ku
rios jau daugelyje laikraščių 
spausdintos, o čia iš naujo at-

MAGIŠKU

L i epo's 6 d. pirmą valandą
p.p. masonų auditorijoje buvo lietuvių įprasta. Programa iš- 
iatvių tautiniai šokiai. Progra
moje rašoma, jog dalyvauja 150 
šokėjų. Jie iš Toro'nto, Los An
geles, San Francisco, Seatle, 
Portland, Vancouver, Denver- 
šitas skaičius šokėjų prieš pub-

TEIRAUKITĖS
TELEFONU 

254-8500

spausdinta ir viskas iš eilės be 
pakeitimu atlikta. Nebuvo nė 
programos pranešėjo, kaip lietu
vių įprasta tokius turėti. Jau
čiau pranešėjo trūkumą. Ir štai 
dėl ko. Programa tik latviškai 

liką išėjo pačioje pradžioje ir išspausdinta. Šokėjų estrada ap- 
pabaigoje peržygiuodami šokių šviesta, bet publikoje sėdint ne- 
estrada. O šiaip daugiausia šoko’galima programos tamsoje iš- 
paskiros šokėjų grupės po 6- 12’ kaityti, tad nežinia nei kuris šo- 
porų. {kių ansamblis nei kurį šokį šo-

Iš tikrųjų tai nebuvo vien tikĮka. Būti geru latvių šokių ži- 
šokių popietė. Protarpiais muzi
kiniai ansambliai ir dainininkai 
atlikdavo muzikos ir dainos kū
rinius be šokėjų. Jie daugeliui 
ir šokių dainavo, ir grojo. Pro
gramoje įrašyta, jog dalyvauja 
penki latvių muzikos vienetai ir

kas. Vielos laikraščiuose rašo-'; 
ma, jog miesto valdyba svarsto 
pasiūlymą čia pastatyti elektra 
varomų automobilių fabriką. 
Los Angeles “Bei Air Associ
ates” investavimo firma, kurios 
žymiausias partneris esąs daini
ninkas Pat Boone, pasisiūlusi su 
savo projektu.

NAUJIENŲ
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.

novu gal ir nevisiems publikos 
dalyviams įmanoma, tad taip ii 
sėdėta “tamsoje”, nežinant 
ką šoka.

250 dainininkų ir 
' šeši dirigentai

Liepos 7 d. 2 vai. p.p. masonų 
auditorijoje buvo dainų koncer
tas- Programoje rašoma, jog 
dainuos 250 dainininkų ir pa
kaitomis diriguos 6. dirigentai. 
Padainavo 18 dainų bei kanta
tų, Latvijos himną “Dievs, sve
ti Latvijų” įskaitant. Kai 'ku
rioms danioms bei kantatoms 
pritarė muzikos instrumentalis
tai, pvz., kanklėmis ir vargo- 
nais-

Kai choras prieš publiką išsi
rikiavo, aiškiai matyti moterų 

! chorisčių persvara, gal tik treč
dalis viso choro buvo vyrai. Ly
giai ir dirigenčių daugiau negu 
dirigentų. Dirigavo keturios 
moterys ir du vyrai.

Dainų šventė baigta kantata 
“Tėvijai” — Tėvynei. Solo me- 
zosoprana Deana iPtetersone, 
vargonavo Anita Rundane, diri
gentas Andrejs Jansons. Jis die- 
ną prieš tai dirigavo ir šokių 
muzikai. Baigiamoji kantata 
buvo publikos mielai gausiais 
plojimais palydėta, taip kad net 
dalis buvo pakartota. Baigmėje 
dirigentams,-ėms ir solistei gė
lės. Jokių kalbėtojų jokių dėko- 
lojų. Matyt, latvių atsikalbėta 
ir prisisveikinta festivalio atida
rymo iškilmėse, liepos 4 d.

Masonų auditorija talpina 
3,000 publikos. Dainų koncerte, 
spėju, buvo apie 2,0(X) publikos, 
o dieną prieš tai šokiuose žiū
rovų buvo kiek mažiau. Į abu 
šiuos šokių ir dainų koncertus 
įėjimo bilietai buvo po 8.50, 7.50 
ir 6.00 dolerius.
, Ir šokių programoje ir dainų 

dienos programoje išspausdinta 
San Francisco miesto burmis
tro (Mr. Diane Feinstein) pas
kelbta proklamacija, liepos 4-8 
dienos pavadinant latvių festi
valio savaite. Prie St Francis 
viešbubio greta JAV vėliavos 
iškabinta Kalifornijos ir Latvi
jos valstybinės vėliavos.

Berkeley miesto valdyba 
ir elektros automobiliai

kas

i

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.
Berkeley miestas žinomas 

kaip akademinis miestas, bet 
gal pagarsės ir kaip elektrinių 
automobilių gamybos pradinin-

Birželio 2 dieną surengtas 
bendruomenės balius davęs 
1,652 pajamų.* išlaidų turėta 

$59.78.
Balandžio mėn. biuletenio 

spausdinta 209 egz-. 170 egz. iš- 
apylinkės nariams, 

biuletenio- redakto- kiti egz. bendruomenės pareigū
nai ar redaktorius tokias žinias r.ams ir spaudai. Spausdinimas 
kartoja, vadinasi, žino, jo čia kainavo L3 dol., pašto ženklai 30 
esama lietuvių kitos spaudos ne-idol. 
liečiančių. Pvz.. katras laikraš
čių skaitytojas nežino, kad či- riai ne tik laiką ir energiją auko- 
kagoje pastatytas paminklas R. ja visuomenės labui, liet ben- 
Kalantai? Kad yra spausdinama, druomenės veiklai ir pinigų duo- 
Liet. Kataliku Bažnyčios kroni-.da. neskaitant kelionės ar tele- w i
ka svetimomis kalbomis? Kairas fono išlaidų. Biuletenyje rašo- 
laikrašėių skaitytojas nežino, ma, birželio 15 d. valdyba pose- 
jog yra išleisti trisdešimt Šeši Į džiaudama sumetė aukų: D. Ja
lo ne 12, kaip biuletenyje rašo-1 nutienė 50 dol., Astra Singh 25 
ma) Lietuvių Enciklopedijos to-j dol., J. šukeliene 20 dol., A. Atu- 

tls 10 dol., P. Indreika 20 dol., 
B. Tervydis 20 dol.

Losangeliškių šokių ir dainos 
ansambliui “Spinduliui” pas
kirta 75 doleriai. Vietos lietu
viškai mokyklėlei, Živilės Raw- 
son vadovaujamai, duota 50 
dol., “Vakarų vaikai” šokių gru
pei, kuriai vadovauja D- Janu
tienė. skirta 50 dol., Jaunimo 
kongreso išlaidoms pasiųsta 145 
doleriai.

Vietos lietuvių visuomeninia
me gyvenime besireiškusi Ina 
Tamošiūnaitė ištekėjo už Cur
tis Bedke. Jaunoji politinių 
mokslų bakalaure, o jaunasis 
magistras aeronautikoje ir as- 
tronautikoje.

Vyga Dikinis ir Ona Vinda- J o

pasakotos. Kas bent vieną dien-į 992.22, pelno liko $ 
raštį ar savaitraštį prenume 
ruoja ir skaito, tam tie pakarto 
jiniai nereikalingi, bet jei ben-' siuntinėta 
druomenės

Bendruomenės valdybos na-

skaitytojas

mai? Kam be biuletenio galėtų 
būti nežinoma, jog popiežius 
paskyrė 15 kardinolų?

Yra ir aukštosios išeiviu žur
nalistikos perlas. Tai raštas apie 
Vilniaus universiteto metus. To
kiais šie metai paskelbti JAV 
LB krašto valdvbos. Na, ir “rv- 
šyje su univ. sukaktimi iš Cb.i- 
cagos atgabenama Vilniaus Uni- 

jversiteto paroda”, rašoma biule-
Miestas savo pinigų neinves-įtenyje. Valdyba per biuletenį pa

tuotų, bet turėtų pelno, o dabar 
turi pagelbėti Įgyti žemės plo
tą fabrikui reikalingą. Penkių 
vietų keleivinis automobilis jau 
būtų planuose paruoštas šių 
metų pabaigoje pradedamai ga
mybai. Vienu baterijų prikro- 
vimu
mylių, o vėl baterijas prikrauti 
truktų 5-8 valandas, įjungiant į 
reguliarią namų elektros srovę. 
Kelionė tokiu automobiliu kai
nuotų mažiau negu 5 centai my
lia, gi benzinu varomų automo
bilių kelionės mylia kainuoja 
30.1 c.

Elektrinis automobilis turė
tų tik 400 dalių, dabartiniai au
tomobiliai padaryti iš apie 
3,000 dalių. Elektrinio automo
bilio ilgis 16 pėdų, svoris 3,000 
svarų, kaina apie $6,000.

Kas naujo lietuvių 
gyvenime?

Į tokį klausimą atsakymo be
laukdamas primiausia peržvel-

galima nuvažiuoti 100

gina nepraleisti progos parodą 
pamatyti. Paroda įvyksianti šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
patalpose, L. Ang.

O kada ta paroda bus, jei ra
ginama aplankyti, neparašyta. 
Gal ir gerai, nes biuletenis išiun-’* 
tinėtas pašto data birželio 22, šiene, pirmoji Mill Valley, o an- 
o paroda (be bendruomenės) troji Saragota mieste, yra nokil- 
buvo rengta Los Angelės šv. nojamojo turto pardavimo-pir- 
Kazimiero parapijos birželio 16 kinio biznyje.

5 JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, BI.

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

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:80 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

| — KAUJIIMQS, CHICAGO K ilk Monday, July 16, 19J9

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
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 ----- --------------------  $15.0d

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

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St
60608Chicago,

Pridėti doleri palto išlaidoms.

$10.00
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Ją Chicago $38.00 per year, $18.00 per 
hx months, $10.00 per 3 mouth*. In 
other USA lecalitie* $30.00 per year, 
$16.00 per rix months. $9.00 per 
diree months. Canada $33.00 per year; 
other countriee $34.00 per year.

30 cents per am.

Nve sruMŽie bIrm* d.

$16.00 
$ 9.00 
t 3.00

Kanadoje: 
metam* __________ ____ 183 00
pusei meta ________
TiatunĮ meibeeiui ____

____ $18.00
------ $ MO

UžaieniuoM: > 
metama __________

pusei metu :__________
vienam mėoaehzi ____

____ $34.00
____ $18.00
_ $ 4.00

Naujieną eina kaadiaa, Ihakiriant 
sekmadienio*. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1728 So. Halated St., Chicago, 
UI. 00808. Talet 411-6100.

setam* _ _____
susai matu __
trim* mėnesiams

$18.00
110.00
$ uo

CtoM JAV rieto**: 
mssmi ___ _

1
Scaay

Orderiu karta n ni**ky»*.

NAUJIENŲ raštinė atdara kaadiezt, ižakyrua aekmadieniua, ma

Netikėta parama
Šio dienraščio skaitytojams, kartais *iki įkyrumo, 

tenka skaityti aibes vedamųjų ir šiaip straipsnių apie 
diktatūrininkų pastangas užvaldyti visą lietuviškos iš
eivijos gyvenimą ir apie vykstančią kovą dėl tariamos 
vienybės ir susiskaldymo.

„ Netikėtai mūsų išeiviją aplankė Stasys Lozoraitis, 
Jr., Lietuvos atstovas prie Vatikano. Chicagos lietuviai 
surengė jam iškilmingą pagerbimą, kuriame taip pat 
buvo atsilankę žymūs Amerikos veikėjai. Išrinkus kard. 
Karoli Wojtyla popiežium, kuris skiria didelį dėmesį 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ir bendrai lietuvių tautos 
likimui, Lietuvos atstovybė prie Šv. Sosto įgavo didelę 
reikšmę.

Savo keliu atstovas St. Lozoraitis išeivijai užsire
komendavo kaip plataus masto diplomatas, gerai orien
tuojantis pasaulinėje politikoje; suprantąs kintančią 
padėtį Lietuvoje ir nepasimetęs ideologiniuose ar par
tiniuose išeivijos kivirčiuose.

Iš Chicagos St. Lozoraitis lankė didesnes lietuvių 
kolonijas, kuriose darė^plątesnius.,pranešimus,ir atsa 
kinėjo į paklausimus. Savo kelionėje birželio 8 d. aplan
kė Philadelphią, Pa., kur buvo visuomenei pristatytas 
JAV L V valdybos pirm. Alg. Gečio. , Išklausę atvyku
sio pranešėjo politinę apžvalgą, susirinkę lieituviai sta
tė paklausimus. Vienas paklausė:

“Kaip jūs vertinate Lietuvių bendruomenės 
darbų opoziciją, besireiškiančią kai kuriuose sluok
sniuose?”

Į paklausimą St. Lozoraitis atsakė:
“Jei mes galėtume mažiau diskutuoti apie as

menis, organizacijas,, o daugiau apie tezes, tai bū
tų mums visiems geriau. Mes visuomet ieškome 
vienybės, kurios gyvenime nėra ir negali būti, nes 
kiekvienas yra kitaip galvojhritis. Mes turime iš
mokti gyventi su skirtingai protaujančiais žmonė
mis. Šitokia sistema palengvintų mūsų gyveni
mą ir darbus”. (Draugas, 6.VII. 1979).

Kaip matome, St. Lozoraitis aiškiai išdėstė ir pa
sisakė už demokratinę ir pliuralistinę išeivijos struktū
rą, nes negalima suvienodinti visų lietuvių galvoseną 
ir nusistatymą įvairiais klausimais. Išeinant iš šios re
alybės St. Lozoraitis pasisakė prieš vienybės ieškoji
mą, nes tai neįmanoma pasiekti ir tik griauna išeivijoje 
susidariusią pliuralistinę struktūrą.

Už šiuos žodžius mes privalome būti dėkingi St. 
Lozoraičiui, nes buvo pasakyti pačiame JAV LB val
dybos centre ir girdint jos pirm. A. GeČiui. Iš šio cent
ro plaukia nenutraukiama propaganda už visos lietu
vių išeivijos politinio, kultūrinio, socialinio ir idėjinio, 
gyvenimo suliedinimą vienoje organizacijoje ir tvarko-1 
ma viena mintimi.

Tekius siekius stato visi diktatūriniai sąjūdžiai ir 
totalitarizmai, todėl jie buvo ir liko nepriimtini demok
ratinio nusistatymo lietuviams, tad kova tarp šių dvie-' 
jų priešingumų tapo neišvengiama.

Kaip žinome, dėl vykstančios nesantaikos išeivijos, 
tarpe, metami įvairūs kaltinimai, nurodant į tariamus 
asmeniškumus, partinius interesus, ar ieškant pasi-I 
lepusių agentų, kurie yra atsakingi už išeivijos susi
skaldymą.

Tuo tarpu St. Lozoraitis, savo pranešime patvirtino 
jau nuo senai “Naujienų” puslapiuose skelbiamą tiesą, 
dėl vykstančių vidujinių kovų ir nesusipratimų išeivi
joje priežasčių.

' Atstovas teigia: “dėl santykiavimo su Lietuva 
yra įvykęs skilimas: vieni mano, kad su ja visai ne
reikia santykiauti, o kiti galvoja, kad mes su Lie
tuva turime palaikyti normalius ryšius. Mano 
įsitikinimu viena ir kita ekstremistinė galvosena 
yra klaidinga,... nes politikoje reikia visuomet lai-; 
kytis didesnio lankstumo, išnaudoti susidarančias 
situacijas, bet neprarandant pagrindinio siekio — 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę” (t. p.) 
Šiuo savo tvirtinimu St. Lozoraitis nurodė autori

tetingai kur glūdi pagrindinė priežastis vykstančio 
skilimo išeivijoje, kuri pasireiškia nė vien tarp paskirų, 
veiksmų, bet ir kiekvienoje organizacijoje.

Skirtingos politinės ir ideologinės srovės reiškėsi: 
nuo pat išeivijos įsikūrimo pradžios šioje žemėje, jos 
reiškiasi dabartyje ir jų nebus išvengta ateityje. Todėl- 
demokratinė ir kartu pliuralistinė išeivijos stuktūra yra

K
PLESKYS

ŽMOGAUS TEISĖS IR MEDICINA 
SOVIETU OKUP. LIETUVOJE

(Dr. LINO SIDRIO M.D. PASKAITA) 

(Tęsihys)
Iš to matyt, kad partizaninių 

kovų prisiminimai lietuvių tau
tos atmintyje yra palikę gilius,

• neišdildomus'didvyriškumo, kar- 
jžygiškumo ir pasišventimo pėd-

tiriės vėliavos geltona, žalia, rau
dona spalvomis raikščiu ant

dešinės rankutes. Nežinia ;0r jį 
milicija pastebėjo ar ne. Para
das tęsėsi apie 3 valandas, bū
tų užtrukęs gal net 8 vai... Ęet 
aukštieji partijos pareigūnai 
bestovėdami pavargo ir para
das buvo nutrauktas.

Kitoje skaidrėje dar kita jdo- • 
rnybė. Parodyta audros nuplėš
tos ant vieno stiebo buvusios 
pakabintos dvi vėliavos: viena 
sovietinė raudona o kita komu
nistinės Lietuvos, žalia, balta 
raudona. Lietuvos vėliava pakel
ta kiek aukščiau ant stiebo, o 
sovietinė raudona gulėjo ant ša- 
lygatvio ir praeiviai ją mydžio- 
jo kojomis, net raudonosios ar
mijos kareiviai į ją nekreipė 
dėmesio ir ant jos lipė ir mynė 
su savo sunkiais batais. |

Tai tiek trumpai ir suglaus
tai apie Dr. Lin-j Sidnio M. D. 
paskaitą. Tepaminėjau tik ke
lias Įdomesnes ir chraktingės- 
ries skaidres. IŠ paveikslų maty
ti, kad Vilniaus ir Kauno .gyven
tojai ne blogai apsirengę ir ne
atrodė išbadėję.

(Pabaiga)

. į

sakus.
Toliau Dr. L. Sidrys parodė 

visą eilę ekrae skaidrių paveiks- 
visą eflę ekrane skadirių pa
veikslų iš lietuvi^ gyvefilhid 
Vilniuje ir Kaune, koks yra 'ma
tomas gatvėse.

Nuvykti j Kauną jam reikė
ję specialaus atskiro leidimo,, 
kadangi Kaune užsiėnie^amš 
laisvai lankytis neleidžiama.

Parodė keletą bažnyčių, prie1 
kurių laike pamaldų, laukė, gat-' 
vėje štoVėjd dideli būriai malm-'- 
ninku. Dauguma bažnyčių esą 
uždarytos o į likusias norintie
ji pasimelsti nesutelpa ir mel
džiasi lauke už bažnyčios durų. 
- Bažnyčios kurioš esančios pa
versto muž'ėjaiš, tos esančios 

... ._ „.^.v ^,^vmw«u^vux« jxįgražiki 'abfeihont'uolbš, o tos
gyvenimo padiktuota būtenybė, kuiios, negali suprastipaliktos malAotaš, esančios: 

keistos. - „ . '
Vienoje skaidrėje vaizduoja.-,

tos ar kitos diktatūros šalininkai. . . . :
A ‘fC-;. . . G’. - ’ , ’Mlr . \

Būtų malonu, kad kiti mūsų diplomatai bei žymūs^ 
mokslo atstovai, kalbėdami išeivijos parengimuose Vilniaus centrinė, aikštė su
tai panašaus i St. Lozoraičio pašisakvėraš, barehdsUū’ ule Venu10 st0^kla.su Pas’ 
savo sodnais ir savo mintimis visuomenei. TuOmi aWj ; ne t01i T&ingifflfo
tų dvigubą patarnavimą savo tautai ir jos vedamai ko-• •• ' - s '• ’■
vai už laisvę: išsklaidytų susidarančią nuomonę, kad 
lietuviams yra svetimi demokratijos idealai ir drauge- 
savo autoritetingu žodžiu paskirtų diktaliūrininkų pa^: 
tangas sugriauti nuo seniau sušidariu^ą Atrterikos iš-? 
eivijos demokratinę struktūrą.

kėlta ranka ir ištiestu pirštu ro-

NSlinisterijoš rūmus, o kita išskė
sta ranka rodo į priešingoj e ,tos 
aikštės pusėje sTdvinrį kalėji-

Kelias skaidres parodė iš ge- 
gŪžės pirmosios šventės para
do. Gegužės Švėūtės parttde tu
ri dalyvauti viri di'ibantieji ar

- tie^ yr& tea^vve-
VISI LIETUVIAI BIZNIERlAi'V ' , H h

_ i Vienas to parado labai ido-
> E * * J F ik » & f'T T X .

garsinkitės nauhenOšIe -• t i_ - • l >i» -L j u
x_____________ ______ -___________________ ___ _________ fra žioplių huno stovį kokių de-‘

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO 
TORONTE PAREIŠKIMAS

Ryšium su Sovietų Sąjungos tis Vakarų pasaulio laisvojo 
š.m. liepos 1 d. pilietybės įsta- žmogaus teises ir tarptautinės 
tymu ir pasirodžiusiu mūsų: moralės principus, yra pagris- 
spaųdoje (žiūr. VII.5 T.Ž.) pa- į tas Maskvos politinės hęgemo- 
siūlymu užsienio lietuviams ' nijos siekiais: prisirišti pavaldi- , 
kreiptis į sovietines įstaigas iš- nybės • saitais milijonus žmonių, 
siaiškinti, ar jie laikomi Sovietų jos neapkenčiančių ir su ja ko- 
piliečiais ir teigiamu atveju vojančių šiapus uždangos, 
prašyti Aukščiausįi^.v-SwietųJ*> Norintiems Į Sovietų
Prezidiumą atpalaiduoti juos Sąjungą patartina pasiskaityti

. Kanados Užsienių reikalų minis
terijos pasų skyriaus dalinamą 
įspėjimą, atspausdintą 1979 me
tų laidos knygutėje B on voyage, 
mals...

Savaime aišku, nepriklauso
mos Lietuvos piliečiams dera 
visiškai ignoruoti šį okupanto 
įstatymą, siekiantį užnerti ne
laisvės kilpą ir laisvame užsie
nyje gyvenantiems. / a

Dr. Jonas Zmuidzinas.' 
Lietuvos generalinis 

konsulas Kanadai
Torontas, 1979 m. liepos 6 d.

nUo sovietinės pilietybės sumo
kant 500 rublių, tenka pareikšti 
štai ką:

Tiems lietuviams, kurie Įgy
dami Kanados pilietybe bei pri
siekdami atsisakė nuo iki tol 
turėtos pilietybės ir čia gimu
siam jaunimui nedera, kaip tei
siškai teesantiems vien Kanados 
piliečiais, kreiptis i sovietinės' 
įstaigas teirautis, ar jie laikomi. 
ir Sovietų piliečiais.

Užuot pareiškus principini 
protestą prieš ŠĮ priverstiną “įsi- 
pilietinitną”, 'toks kreipimasis 
arba pinigine duokle paremtas 
ir žinių apie besiteiraujantį su
keikiantis prašymas ‘atpalaiduoti; 
yra . ne vietoj ypač dėl to, kad 
Kanada (taip pat Amerika) ne
pripažįsta dvigubos pilietybės, 
(‘tėigi, ir Sovietų primetamos 
kanadiečiams “pilietybes”) ir 
kad Kanados, 11AV-bių ir kitų 
Alių vyriausybės dar nėra vie-; 
šai pareiškusios savo galutinio 
nusistatymo dėl šio įstatymo.

Portugalai rinks 
parlamentą

LISABONAS, Portugalija. — 
Portugalijos prezidentas Anto- 
n*io Ramalho fcanes šiandien 
pranešė krašto gyventojams, 
kad krašte bus p ra V€sti nauji 
rinkimai. Prezidenta'S priėjo Įsi
tikinimo, kad nė viena politinė 
partija, neturėdama reikalingos

r Be to,neikia turėti galvoje prpatfgu&ds j^rtamente, negali 
t^, ;'jog šis ėbtafitarinės MddSiės 1 ^ud^ryti Vyri^tėybės, kuri gali 
išleistas įstatymas, pažeidžian- gauti į§ parlamento reikalingus

E. JASIUNAS

SPARNUOTI LIETUVIAI
(Lietuvos Karo Aviacijos majoro Jono Pyragiaus 
paskaita Adelaidės Lietuvių Namuose 1968.VII.

21. Dariaus ir Girėno žygį minint)
Jei kas Šiandien imtų mus nejuokais kai 

tinti, kad va, susimeskim ir paleiskim kokį lietu
viuką į orbitą, dažnas, tai išgirdęs, reikšmingai 
bakstelėtų sau į kaktą.

Kai grįžęs iš Lietuvos Į Ameriką lakūnas ir 
karo avacijos kapitonas Steponas Darius berods 
jau 1929-ais metais pasiskelbė ketinąs skristi 
per Atlantą į Lietuvą, nevienas tautietis tada 
taip pat lietė pirštu savo smilkinį. Atseit — ne
sąmonė . . .

Ir negalėtumėm tvirtinti, kad tokie skepti
kai nebūtų turėję pagrindo. Ligi tol Atlantą bu
vo perskridę po Lindbergo vos keletas. Keletas 
buvo murktelėję be pėdsakų, Tada perskridusių 
Atlantą buvo mažiau, nei šiandien astronautų, 
buvusių orbitoje.

Pirmas klausimas be atsakymo buvo: iš kur 
Darius paimts tą šimtą tūkstančių dolerių ar gal 
daugiau, kas ten žino, kiek reikės tam skridimui 
finansuoti. Ir iš viso: — ką, mes, įrettivial..., at- 
liejo priespau ’os amžiaus liekana.

Bet to žemaičio, kaimiečių vaiko gyslomis te 
kėjo sūresnis kraujas ir kliūtys jam buvo ne kad

sustabdytų, bet kad jau nug;
telkimas, t. y. uždarbiavimas ir kalėdojimas; 
užgaišino skridimą keletą metų. Teko skubėti, 
kad pasiektų reikiamą efektą, nes Atlantu peir-c 
skridusių skaičius pamažu augo...

Reikia pastebėti, kad pats Atlanto perskri- 
dimas tėra mažesnioji dalis viso veiksmų kom- -. 
plekso. Tinkamo lėktuvo parinkimas nebūtų 
problema, jei būtų pakankamai lėšų. *Kai jų trūk
sta, priseina pirktis menkesnį lėktuvą ir jį to
kiam skridimui specialiai pritaikyti, šiuo požiū
riu “Lituanica” buvo tik minimaliai pritaikyta^ 
palyginus su kitais to laiko transatlantiniais lėk
tuvais. Sunkiausias momentas — pakilimas — 
turi būti apskaičiuotas mikroskopiniu ‘tikslumŪ, 
nes vienas kilogramas krūvio perdaug gali pa
daryti lėktuvą perkrautu ir nebepajėgiančiu pa
kilti. Loksodromijos kelio apskaičiavimas, t. y. 
to trūmpiąusio lanko, kuris jungia ėlu taškus že-1 
mės rutulio paviršiuje, formalumų atlikimas vai- ’ 
džios įstaigose, meteorologinių sąlygų skridimo ‘ 
kelyje išstudijavimas, ir daug kitų pasiruošitoo 
darbų reikalauja laiko ir daugiau sugebėjimo, 
nei vairuoti lėktuvą kompaso kurso. Virš vande
nyno ar sausumos — nebesudaro skirtumo.

Ir kas fino, jei Darius su Girėnų būtų Lai
mingai nusileidę Kauno aerodronhe ar ketkur 
pakeliui Europoje, ar mes, išgyvenę jų laimėji
mo džiaugsmą, ilgainiui nebūtumėm ėmę ver
tinti jų žygio nedaugiau už bet kokį kitą prasi-

alėtų. Tiesa, lėšų sū-; kišusį įvykj -panhšiaų het_n?fažiaVi ,kaip patų 
'šarkio-žūkauskb iškiliiūą hr fchropČS ktepšink), 
fefrmejiriią;’ Bet Jų žygio tragiškas galas įsmigo 
tnū'šį ką'mo’hėh. palyginant kaip didžiulis ‘šaūk- 
tūkhs, 'ir Jiegia mus savo smaigaliu, kad
jų nepamistumem.

Galėtum Tnkhyti, kad šiandien, žmogaus ke
lionių į mėhū'y taikais, anas mūsų šuolis per van
denyną nebeatrčd o buvęs kažkas nepaprasto, 
būtų lyg ir nublukęs. Bet turime prisiminti, kad 
Į tą žygį jie išsiriengė ne valstybes ah kokios rek
lamos siekiančios firmos remiami, bet savo pa- 

kčių idealizmu ir ry^'tu. ’O šių vertybių negali nu
piginti nei laikaiš, nei teetakdš pažanga.

Dabar žvelgiant į Dairą Ir Girėną iš dAuge- 
lo metų perispektyvos, mums kyla kžti kuiių nau
jų minčių. Čia h'ėdaug yra tų. kurie Jiems skren
dant bŪVd'me arfoje — Walsfei taukiančiųjų ir 
pasitikintųjų pusėje, t. y. Lidtivpje. Ją galėtu
me pavadinti pasyviąja, nes iš kJetuvOš skridi
mas nebuvo kolnki nors būdu kerniaiUas. Dabar, 
tapę išeiviais, Mės atsiradome palydėjusių pusė
je, t. y. *tų, kurie skridimą aktyviai rėmė ir jį fi- 

‘ nansavo. Pamėginkime peržvelgti jų galvoseną.
Darius su Girėnu priklausė pirmą jai išririį 

’kartai, neš abu buvo £imę Lietuvoje ir atvyko A- 
merikon būdami vaikiukai. Sktfrfhho metais jie 

'buVo persiritę pet 30-ties metų amžių.

BlRUte KEJ^ŽAltR

Veidmainiška gudrybė 
a'f hesrorientavimas...

(Tąsa)
Savo mintis noriu užbaigti kun. V. Rimšelio 

kalbos tonu. Laikas yra suprasti, kad tiktai at
kaklia kova, savo taūtoS garbės gynimu, bus įma
noma mums atgauti (atstatyti) Lietuvos nepri
klausomą suvereninę valstybę, o Yto padlaidžiavi- 
mu ir draugavimu Su savo thutos pnešu. Susiprą- i 
tęs lietuvi tėVyUės reikalą turėtų Matyti pirmoje | 
vietoje, o ne pašatd’b taiką ir ramybę. PAveAgtoAns 
tautoms reikia šftėkti iššttafevinhno, n ne taikos 
su pavergėja esamoje padėtyje. U^tmiaUSiai tė
vams Marijvmarrtš reikėtų parodyti geltos Vėlios- 
taikai ir ratoyLri įgyvendinti paėių ftetiivių išei
vių tarpe, to tik feda rūpesčiu žVėlgti į Vigą 
pasaulį...

pabaiga)

(Bus daugiau)

kla.su


DR PAUL V. DARGIS 
gydytojas ia chirurgas 

WasHhester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Menheun Westčn«*t>r, IL. 
VAL/iNUUS; 3—9 darbo dienomig ir 

03 antrą šeštameni 8—3 vai. 
Tekt 562-2727 arba 562-2728

IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6445 
Priima ligonius pagal rukItarimą 

Jei neauuicpia, skamoinu 3/4-duui

Į (I860 m- gyventojų surašy į menų- Pakaaka nurodyti jo su-. 
mas), priėjo iJvadiį, kurios žy- minėtus skaičius atskirom aps- 
miai skiriasi nuo oficialių duo- Rritim. ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

TEL. -* BE 3-5893

DR. A. H. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3YQ7 Waal 103rd Street 
Valandos pagal «<sitarimą APIE PABALTIJO TAUTAS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 71 St Ttl. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko Akinius ir
“eo&tact lenaea”’

Vai aaai suaitarmą. Uždaryta treč.

(Tęsinys)
\

“SKALVIAI-ŠALUVIAI” IR NEMUNO“ ŽEMUPIO
VAKARINIAI LIETUVIAI

Micutos pastaba: teligentams, 
atrodo, norėtų ca- Has ir į surusėjimą. 
pavaizduoti kaip

buvo trumpas ke

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2954 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

Ofiso talaf.: 776-2390
Rezidencijos talaf.: 443-5545

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, sp*c MOTERŲ Ilges, 
Ofisą* 2952 WEST 5yth SiftSET 

Tel. PR 9-1223

"Tavęs dėlei, kasdien žvdemi esame; ir kaip piaujamos avys esame 
laikomi" Psa. 44:23.

Turime atsiminti, kad kiekvienas mūsų turi tik vieną auką; kad šitą 
auką turime statyti po Dievo akių diena po dienos, tarnaudami jam geriau 
ir geriau kada tik randame progos. Turime atsiminti, kad šita auka, nors ir 
susideda iš daugelių mažesnių paaukavimų, kurie taip menki, kad nepritinka 
čia apie juos kalbėti arba svarstyti, vienok reikia juos visus užlaikyti, kad 
sudarius tą vieną auką, kurią padarėme tada, kai buvome priimti j Dievo 
šeimyną. Pašvęsdami savo valią, mes atidavėm viską; todėl užlaikymas nors 
mažiausio daikto mūsų gyvenime — pasipriešinimas aukauti tą, kas mūsų 
supratimu būtų patinkamas Dievui — reiškia užlaikymą tų dalykų, kuriuos 
pašventėm Dievui.

Lietuviai gyventojai Rytprūsiuose 180(1 m.
Lietuvių % nuo bendro 
gyventojų skaičiaus

Pagal oficialius Pagal Tetanerio 
duomenis surinktus duomenis

43,9
57,7

Apskritys

Klaipėdos
; Š.lutėS ..
j Tilžės ...
į Ragainės ..... . ..
Pakalnės ......... -......
Pikalnio ........
Labguvos ........
Įsrutės .... ........<......
Stalupėnų ...... „-1-—
Galdapės (Geldupio)

47,4 
01 ,9 
5sa 
27,0 
19,2 
10,0 
30,0

Pavyko išaiškinti 
dvi evangelikų 
bendruomenes

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
Z Muzikžnt, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

1) Dr. D
Čia autorius, 
rinę Rusiją 
tautinės tolerancijos pavyzdį, valdę Lietuvos vakarines gentis 
panašiai kaip kad yra buvę vai-j jau nuo 13 amžiaus. Tirščiau 
dant Lietuvos karaliams ar ku-

j nigaikščiams. Kompetentiškesni 
j tuo klausimu, be abejo, esame
■ mes, kurie ant savo kailio paty-
■ rėme ir vieną ir kitą kaimynus.
I Ir carinė Rusija ir kaizerinė 
Vokietija, iš tikrųjų, buvo vie
nokiai agresyvūs ir gobšūs inr

i perialistai, silpnesnių tautų ry- 
Į kliai, tik sąlygos buvo skirtingos
ir metodai skirtingi.

Rusija jėgos keliu galutinai

Vokiečiai tuo tarpu buvo už-

Tetznerio metodą vystė toliau 
V. Vileišis!, (1) Jaunas auto
rius buvo- Sovietų išvežtas 1941 
m. į Sibirą ir ten nukankintas.

-KLSO VAL: puia- anuad., trečiaa. aneksavo Lietuvą tik 18 šimt- 
ir pew JH ir (Hi vaL m. fiuuow-1 mečio le LietuvOS _

3-4 vaL popiet ir fctu Ujku’, .. ,- Įvijos padalinimų tarp Rusijos, 
Prūsijos ir Austrijos. Taigi iki 
1915 m. turėjo neilgą tarpą lai- 

•ko- Laikas tai ir vra svarbiau- I J
r Šileikis, o. p. _________

Jfc faktorius. k°<tel pagrindinės
CjB ' oazių. Spėčiau pagalba koloms.' ' ' '

lAfta {Muwajw if l t.

SL. CIUM9C-. (fL M429 
T»i«f.: PRosp«cT t-^OM

f L 0 K1D A
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ię slapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija, 

j 5037 Central Avę.
St, Petersburg, Fla. 33710
J TeL (813) 321-1004

' PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. iERSNAS 
Tol. WA 5-9063 

.. ........................   i rr*

kalba.
Vokečių gyventojams vis stu

miantis į lietuvių gv-venamus 
plotus ir tolydžio germanizuo- 

(R. p.), pergrupuodamas 1905'jant nuo amžių ten gyvenusius 
m. surašymo duomenis ir paly-1 lietuvius, vokiečių kalba prade
gindamas juos su bažnyčių ir! jo išstumti lietuvių kalbą iš baž- 
mokyklų statistikomis. fnyčių. Šis išstūmimo procesas

Tetznerio nuopelnas pasireiš-1 vyko paprastai šiuo būdu: iš 
kia ne vien tam kad jis panau- pradžios vokiečių pamaldos bū
doj o bažnytinę statistiką, bet ir vo įvedamos kai kuriose bažny- 
luo, kad jis palygino ją su lie-’čiose greta lietuviškų pamaldų; 
tuviškų pamaldų duomenimis. 
Paaiškėjo, kad rajonų su lietu
viškomis pamaldomis yra žy- 

imiąi daugiau, negu kad oficia
lioji etninė statistika parodo ra-

gyvenamos Vokietijos žemės tu
rėjo kolonisių pakankamai. Ta 
pati bažnyčia lengvino germani
zaciją. Vakarų civilizacija, tur
tingumas, blizgėjimas impona
vo, Šimtmečiais kūrėsi miestai, 
miesteliai, in tens y vėjo gyven
tojų judėjimas ir tirpdino lietu
vius, tautinės sąmonės dar nepa
gautus — iki teliko tik tolimes
nės rytinės sritys ir nuo miestų 
atokesnės vietos.

Rusų metodas rusinti kraštui' jonų kompaktiškai lietuvių ap- 
buvo policiškas, prievartos, per-j gyventų.
sekiojimo: rusiški žandarai, vien 
rusiškos mokyklos (aip kad ki-
tej pusei vien vikiškos), spaudos' 1™^t‘SliauAus'aAiin- 

■ draudimas, graždankos bruku. kf ir lai , į „,tus
mas, Sibiras ir t.t Vokiečių, m([j Deimsnos jr Alnos „ iu. 
priešingai, buvo tik daugiau mo:'Gunll)inės srirts (I)arkiemi0 ir 
rpliSU spaudimas: kurfuerslai,Gal<^a(fe apskriGse), rašo 
stengėsi būti arti gyventojų, igy-.Tetzner (E. Tetzner. 1902, psl. 
tj jų simpatijų; dvasiškija darėjgg^, feuv0 įįįomos lietuviu 
įteku S.vo moraliniu autontetujkatbos vartoji!po ploi„. 17I9 m.

B'.nd*ai imant, kuris iš dviejų pietinė lietuvių kalbos riba ėjo 
d-džiųją-imperialistų atnešė lie-pinija: Labguva — Peterkaimiai 

. tųvybęi daugiau žalos, daugiau: — Norkyčiai =—M aidžiai — Juo-
— Trempai — Darkie- 
Žabynai -Galdapė —

I Dubininkai. O po 130 metų ši 
riba jau ėjo linija: Labguva —

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

Iki XVIII ami. pabaigos visa 
teritorija Į šiaurę nuo Priegliaus

Lietuvos žemės, Lietuvos ka
mienas nebuvo spėta per daug 

. nutautinti ir surusinti. Be to, 
[Europoje jau apie tą laiką pra- 
Į sidėjo tautinės sąmonės, tauti- 
Įnės tapatybės pajautimas. Vei
kė ir nepriklausomybės tradicijų 
Įsigyvenimas. Faktiškai, Rusija (

! jau tuo laiku prie Lietuvos ne- ą'p.ėšė nuo jos, sunku pasakyti : dlaukiai 
priėjo — skiriama jau anksčiau istorikų uždavinys bus šį klausi-! mis — 
suslavintų Gudų (lyTietiškai ap- ip? tyrinėti. (D. Micuta) 
.krikštytų 10 amž. aisčių-lietu- Ska tlingi netikslumai ir iš- 
vių). Tad daugiau per juos ga-' krynim ai Vokiečių oficialiuose Laukiškiai — Plibiskiai -— N'or- 
lėjo slavinti lietuvius,, arba per šaltiniuose verčia ieškoti pati- kyčiai — Obeliškiai — Juodlau- 
atkeltus Rusų valdininkus, ka
riškius ir kolonistus. Bet tikyba 
buvo čia didžiausia kliūtis, šią 
kliūtį dalinai mažino katalikiški 
lenkai, kurie daug lengviau lie 
tuvius aplenkindavo, morališka 
apiplėšdavo, o po to, ypač ir

kiai — Didlaukiai — Baletai — - 
ųbjektj-viai išaiškinti ir nusta-į Darkiemis - Klišiai — Gavai- 
tVti .tikrus atskirų tautybių skai-1 čiai — Tolminkiemis — Dubi
ous. Tetzner tam reikalui pa- lninkai. šios abi linijos nustaty- 
naurkjo bažnytinės statistikos' tos pasiremiant bažnytinių pa- 
duomenis, ir palygindamas juos rapijų duomenimis, kuriose pa
su oficialios statistikos skaičiais maldos buvo laikomos lietuvių

kilnesnės medžiagos, siekiant

r

SOPHIE BARČUS |
RADIJO illMOS VALANDOS
Vbea profraaMv li WOPA,

14* ML A. M.
L la tuvi v kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—B:iO vaL popiet ieStadieniaia 
ir aekmadieniaia nuo 8:90 iki 9:90 
vai. ryto.

Vedėja Aldeaa Davkua

Talat; Htntloek ėMU
7159 Se. MAPI (WOOD AVI.

CHICAGO, ILL. 40429

i TBred rf north-of-the-border 
a&eals? Then go south with a 
Mexican -flair. According to 
Kellogg Company and Whirl- 
pooi Corporation home econo- 
xrdsts, Mexican Stuffed Peppers 
prepared in your microwave 
oven can give you a taste of 
Mexico right in your own 
kitchen. But don’t stop with 
the main dish. End your micro
wave mealtime adventure with 
Bran Custard Surprise.
A MEXICAN
r STUFFED PEPPERS 
lotai cooking time: 23 minuter 
i 4 large green peppers
I Salt

’ 1 mediom-sbie onion, sHce< 
Hi raps Bice Krfspies cereal
K teaspoon instant minced

t Ssriie
į • ehfll powder

1 teaspocn

Cook at HIGH about 15 minutes or untn Alling Is thoroughly 
heated and peppers are tender. Sprinkle tops with cheese. Cook 
at HIGH until cheese melts. Makes 6 servings.

“Lietuvos Aidai’ 
-KAZ4 BRAZDžIONYTi"

Froflramot vadi Į a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

iŠ W0PA stotie*.Visos laid,

St Petersburg, FIk, 5:30 v»L P P. 
U WTIS stoties 1110—AM banga.

264$ 71*t Street
CMcatfd, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

įį enp sliced, pitted, rtp» ->
• oBves
i 1 eaa (S »*•> iovMte paste
, J can (16 oa.) whole peeled 

■tomatoes, drained

BRAN CUSTARD SURPRISE / 
toial Ūme: 12 minutes

44 e«p sugar
y b teaspoon vawffS vertas 

cup Cracklin’ Bran cere*.
M cup seedless raising

į cheddar cbeeae
Wash peppers. Cut off tops 

and remove sėedy portions. 
Lightly salt inside of each pep
per. Place peppers, cut side up.

Pteee ground beef and onfcm 
M S X 8 x 2-inch glass Waking 

atir to crumble. Cook, un- 
eowred. at HIGH 6 to 7 min- 
vteg or until beef is cooked, 
^turine occasionally. Drain oft 
exoew dripping Add remain- 

ifng ingredients except cheese. 
Stir to combine. cutting toma
toes into pieces with spoon. 
Spoon into peppers, dividing 
evenly. Cover stuffed peppers 
with plastic wrap. Poke several 
boles 9n plastic wrap to alWw 
fteam to escape. 

2
" 1% tups milk

56 teaspoon salt
% teaspoon ground nutmeg
In medium-size mixing bowl, beat eggs until foamy. Stir hl 

remaining Ingredients. Portion evenly into four 6-ounce glasi 
custard cups. Place in shadow glass baking dish filled with about 
1 inch of hot water.

Cook at HIGH « minutes. Rotate and cook at HIGH about I 
minutes longer or until knife inserted near center tomes out f 
clean. Let stand 5 minutes before serving. Serve warm with iot 
cream or whipped topping, if desired. Makes 4 servings.
NOTE: Custards may cook at slightly different rates because 
amount of custard in each cup tends to vary.

MICRO TIP. Whafg dejidoiM In soaps, sandwiches, spaghetti, 
and eecktafl saece? MeathalK of tours*. Whirlpool heme econ^» 
mMu suggest that you make several batches to freeze so youU 
have the makings for ą quick meal on hand. Basic incremental 

berf, your favorite seasentnrų egg. liquid, and Kellogg** 
Com Flake Ortrmba Form into 1-intfi Walls, and place in S-inch 
gWt pie plate. Cook, uncovered, at MEDIUM for 8 minutes turn
ing meatballs over and rearranging twice.

vėliau bažnyčių skaičius su vien 
lietuviškomis pamaldomis bu
vo mažinamas ir lietuvių pa-* 
maldos liko greta vokiečių pa
maldų; po to, pamaldos daugu
moje bažnyčių buvo pakeičia
mos į vokiškas, Ir galop vokiš
kos pamaldos buvo įvedamos vi
sose bažnyčiose ir lietuvių pa
maldos panaikinamos.

Kaip vieną priežasčių lietuvių 
kalbos eilėje vietovių šinykimo, 
V. Vileišis nurodo vokiečių baž
nyčios įtaką, kurią šiaip apibū
dina: “Vokiečių pamaldos buvo 
laikomos kiekvieną sekmadienį 
pinu lietuviškų pamaldų. Vo
kiečių, kaipo viešpataujančios 
pusės pamaldos skyrėsi savo iš
kilmingumu ir įspūdingumu. 
Kadanki tas puošnias pamaldas 
lankė vokiečių kolonistai kartu 
su dvarponiais lygiomis teisė
mis, tai lietuviai stengėsi pri
tapti prie jų. Be to laukti lietu
viškų pamaldų po pietų buvo 
didelis apsunkinimas”. Dėl šių 
priežasčių lietuviai - valstiečiai 
pradėjo pamažu atsisakyti nuo 
atskirų lietuviškų pamaldų (V. 
Vileišis, 1935, psl. 201). Tokį 
aiškinimą vargu ar galima pri
pažinti pagrįstu. Kad lankyti 
vokiečių pamaldas reikėjo su
prasti vokiškai, ir pagrindinė 
lietuviu valstiečiu atsisakvmo 
nuo specialių pamaldų priežas
tis, žinoma, buvo, kad jie jau 
pradėjo suprasti vokišką kalbą.

XIX amž- pradžioje lietuvių 
kalbos vartojimas bažnyčiose 
pradėjo gi eit mažėti, iragal V. 
Vile.šio duomenis (19^15, psl. 
202), Pilupėnų parapijoje 1808 
m. lietuvių kalba buvo konfir
muotu 1753 jaunuoliai, o vokie
čių t k 993; 1826 m. lietuvių 
ka.ba — 1779 ir vokiečių kalba 

1718; 18 K) m. lietuvių — 
1481 ir vokiečių — 2407.

Pagal Tetznerio duomenis 
XIX amž. pabaigoje dvikalbių, 
pam .ldų — vokiečių ir lietuvių 
— pietinė riba ėjo linija: Nida j 
(Kuršių Neringa) — Gilija —. 
Laukėnai (Laukiškiai) — Mie- j 
taukiai — I’apcikiai — Berikai-, 
nis (įsrutė) — Paįsrutė (Inster-, 
burgland) — Jurbarkas (Geor- 
genburg) Aulavėnai Gry-. 
ncidė (Grunheide) — Pelenin-. 
kai Kraupiškės (Ragainė) — 
Malviškiai (Pilkalnis) — Kusai

Pilkalnis — Katihava — Var
niukai Būdviečiai — Eftkū-i 
nui Stalpėnai — Gerėtai — 
Pilupėnai — Mielkiems — žyd- 
kiems Dumininkai. Nuo šios 
.inijos į pietus lietuviškos pa-> 
ma dos nebelaikoma ir pasto
riams l-etuvij problema paskelb
ta neegzistuojanti, bet į šiaurę 
nuo šios linijos lietuviškos pa
maldos teišlaikomos kiekvieno-> 
je” (F. Tetzner, 1902; j»sl. 30).

(Bus daugiau)

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA 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

S
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuvių

Direktorių

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Tek: OLympic 2-1003

- PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-35W

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArds 7-1138 -1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WESfr 63th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE * Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

naujienos. CHICAGO *, ILL. Monday, July 16, 13J3
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Ršžševelto universitete ir 
į laimėjo • pirmą premiją studen

tų meno parodoje. Paroda tęsis 
iki rugpjūčio 26 dienos. j
— Kun. Fricas Skėrys pradėjo 

61 amžiaus metus. Paskutiniuo-1 
sius 25 m. jis dirba Vasario 16 
girpnazijoje, b e n dradarbiauja 

, Naujienose ir kituose laikraš- 
čiuo$ėę

—■- Danutė ‘Gaižutytė-Stanku- 
vienė 'baigė dantų gydymo ir 

- chirūrgijos ^mokslą / daktarės 
laipsniu Case Western-Reserve 
universitete, Cleveland, Ohio.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALK

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai >
o Nedaug kas žino, kad sva- g šilkines Kojines pradėjo de

ras žemės riešutų, žinomų pea-ivėii ne motery^, bet Anglijos 
nuts vardu, turi daugiau pro- karalius Henriką, 2-sis Sekančias^

• nie šimtinelyj^|Hūdo šilko kojii'
• nėmis dėvėjo^Angiijos karalię|
• nė Elzbieta 1. 1883 m. Anglijoje^! 

buvo išrastas dirbtinis arba sin-i! 
tetinis šilkas, gi po dviejų metijį; 
jį pradėjo gaminti Prancūzija^ 
1910 m. Vokietijoj buvo išrasi 
sti rayon siūlai' ir pradėtos gą-j 
minti iš jų kelnaitės irĮkojinės;- 
Dabar rinką užkariavo nailono 
medžiagos dirbiniai. '

■ • Komercinių lašinukų atrai
žos kepant nesusigarbiniuoja jei 
prieš dedant į keptuvę pamirko
mos šaltame vandenyje.

• Missouri universiteto tyri- , 
nėtojai nustatė, kad svogūnas 
turi chemikalo, vadinamo pro- 
panethial sioxide, kuris patenka 
svogūno piaustytojui į akis. Tik 
svogūnj pjaustant panėrus į van-, 
denį negraužia akis, nes tą che-U 
mikalą sugeria vanduo. I -

I' Nuplautas bei nuvalytas inor-
• Columbijos universiteto i kas ir. obuolius, išėmus vidurius, 

tyrinotojai gali greitai surasti j sutarkuoti. Viską sumaišyti su 
būdą, kaip išnaikinti tarakonus, kapotais riešutais ir su citrinos 
žinomus cockrach vardu. Jie(sultimis arba su mažu acto kie- 
surado, kad patelės išleidžai kiu ir trupučiu cukraus paska- 
stiprius kvepalus, kurie duoda! ninti. 
signalą patinėliams ir verčiti ' 
juos poruotis. Iš 75,000 patelių ' 
gauta tų kvepalu tik maža da-! ?■ 
lėlė vieno gramo. Betgi dabar j 
tie mokslininkai-jau gali pada-*I 
ryti sintetinį tą kvapą. Belieka i 
išrasti būdą,kaip;tais kvepalais; 
suklaidinti vyriškuosius tarako
nus, kad jie neapvaisitų patelių.

® Vasaros metu yra skanu ir,^. ------- , ;-----„ . , . .
sveika morkų bei obuolių salo- skirtas DamąlT ligoninės chi- studentė. N. (Diesiel studijuoja ■ sįį tautinę demokratinę spaudą. | 
tos. Reikia: 300 g. morkų, 200

teino už svarą steiko. Tačiau gy
dytojai nepataria juos ar jų te
palą valgyti reumantizmu ser
gantiems.

® Elektra laidininkais keliau
ja beveik šviesos greitumu, tai
gi pasiekia vartotoją tuoj paga
minus. Gamintojas vartotojams 
pateikia sąskaitą už sunaudotus 
elektros energijos kilovatus. Ki
lovatas yra 1,000 vatų. Tai elek
tros kiekis, kurį sunaudoja ga
rus leidžiantis lygintuvas per 
vieną valandą. Visos pasaulio in
dustrinės valstybės stato ato
mines elektros jėgaines. Tik 
Amerikoj gauti leidimą ir pas
tatyti tokią jėgainę trunka 12 
m., net 6 metais ilgiau, negu Ja
ponijoje. Tie vėlavimai pakelia 
statybos išlaidas net 120 milijo
nų dolerių. Juos vėliau turi su
mokėti vartotojai.

8 Karštomis vasaros dieno
mis patariama išgerti iki 8 stik
linių vandens, jei tenka dirbti ar 
žaisti aukštoje temperatūroje- 
Valgyti daugiau vaisių ir daržo
vių, o vengti riebių valgių. Ger
ti daug vaisių sulčių, vengti ne
normaliai šaltų arba su ledais 
gėrimų. Yra klaidinga galvose
na, kad karštomis vasaros die
nomis atvėsina kūną karšta vo
nia ar dušas. Naudotina ne šal
tą, bet drungną vadeni.

S Pamažu lašantis iš krano 
vanduo per 24 valansas išeikvo
ja net 16-20 galionų, juos ma
tuoklė parodo ir už juos reikia 
sumokėti. /

3 Vidutinis kramtomos gu- g. obuolių, 40 g. i 
mos gabaliukas turi 8 kalorijas, sulčių ir cukraus.

Save hot, 
have not

— A. a. Raimundas Liorma- 2212 W. Cermak Road

r

/ You cannot spend tomorrow n 
^what you have not saved today, $ >

So the wise save for tomorrow " 
- by joining the Payroll Savings

4 Plan today. .
Because mighty U.S. Savings

(I Bonds from little paycheck , " 
allotments grow.

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

y' i So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the

H Payroll Savings Plan.
i For, remember, a rolling Bond 

( gathers no moss. But it does z 
’ gather interest.
’> Which is why a Bond in time^

• saves. ---------

i

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS .
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, Hl. Tel. Virginia 7-7747
nas, Lietuvos kariuomenės kū- 
rėjas-savanoris ir pulkininkas, 
mirė liepos 12 d. Rochesteryje, 
New Yorko valstijoje. Liūdėti 
liko žmona Stefanija, duktė. 
Danguolė Klimienė su vyru 
prof. Antanu, ir keturi anūkai. 
Už drąsą ir sumanumą nepri
klausomybės kovose apdovano
tas Vyčio kryžiumi.

— Loreta Petersonaitė iš Det
roito, baigė Wayne State univer-. 
siteto Medicinos mokyklą dak
tarės laipsniu. Praktikuosis bei 
specializuosis chirurgijos srity
se St. Joseph ligoninėje, Pon
tiac, Mich. Ji yra veikli lietu
vių jaunimo organizacijose.

— Šiomis dienomis iš spaudos 
;■ . išeina žinomo prekybininko Jo-

rurgu. Už ypatingai gerą darbą no Karvelio atsiminimai. Jonas 
medicinos srityje jis apdovano- Karvelis dabar yra išsikėlęs iš 
tas medaliu. Jo tėvai Sofija ir Chicagos į Floridą. Visi tikisi, 
Leonas Vakseliai gyvena Mar- kacį j0 knyga bus įdomi, 
quette. Parke.

Kazys Meškoms iš Mar- nas at,Tos ir tautininkų"vei-
quette Parko gavo Amerikos kėju, šiuo metu atostogauja, 
pilietybę. č I

I — Varpininku Leidiniu Fondo 
Jonės O. Karužaitės ir Nan- gegužinė įvyks šį sekmadienį, 

cy Demikaitės-Ciesiel meno dar- liepos 22 dieną, Vyčių salėje ir 
bų paroda atidaroma liepos 22 d. ; darže, 2455 W. 47th St. Pradžia 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu-, j2 vai. Gegužinė įvyks nors ir 
ziejuje. Parodą globoja muzię-; žiogam orui esant. Bus daug 
jaus Moterų- vienetas, įteikęs pramogų: šokiai, vaišės, laimės 
Karužaitei šiemetinę stipendiją, šulinys ir kt. Savo atsilankymu 
Ji yra Columbia kolegijos meno praleisite gražiai laiką ir parem-

Frank ir Eleonora Zapotiai jau seniai pradėjo kelti lie
tuvių papročius ir tautodailę Ž>4i hulįųrą ir juos propa
guoti amerikiečių visuomenėje. Jiems tai padaryti pavyko 
dirbant kartu su'būreliu' tautodailės' specialistų. Ponia 
Eleonora yra ne tik tautodailės žinovė; bet ir solistė, gi 
Pranas vadovauja Lietuvos vyčių šokėjams. Liepos 15 d. 
jie šventė laimingo vedybinio gyveninio 25 metų sukaktį 

Martinique restorane. ; >

— Teodoras Blinstrubas, vie.

M. Miškinžtė.

Dr. Paulius Ai Vekselis, 
Armijos gydytojas ir majoras 

| Fort Hood, Texas, bazėje, pa- Ji yra Columbia kolegijos meno

MARIJA NOREIKIENt

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

■ MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

— *
—Alfonsas Gailius. Cicero, III., 

j veikėjas, šiuo metu susirgo ii 
(gydosi ligoninėje.

Į • Platinimo vajaus proga 
Naujienos bus siunčiamos ik: 
rugsėjo 1 d. nemokamai visoms 
vasarvietėms, jei tik jų savinin
kai pageidaus ir atsiųs adresą.

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai

DAR NEVĖLU

PALIKIMAS. Modernus apie 20 m. 
26-tus metus veikiančioj istai |2 butų mūro namas ir mūro gara- 

. .- [Zas. rengtas 'beismantas. Prašau
goj, o pirkdami pasiteiraukite. teirautis ir perduoti savo telefoną 

Į apžiūrėjimui iš anksto. Viliojanti 
Du butai, medinis su skiepu ir ga- kaina. 4

ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Proy.

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

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

Tuščias sklypas, tinka naujo namo 
statybai Marquette Parke.
; 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 2 aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

vairi apdrauda —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

7.ICHIANA SHORES, New Buffalo, 
Vlich. Year round modem home near 
ake, 4 bdrms., 2 baths, full bsmt., 
’arage. Cent, air ohd heat, fireplace^ 
X’um. siding. Extra lot. Landscaped. 
Aid 50’s.
Call. 616 469-4731 or 219-931-6394.

2625 West 71st Street
Tel 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

1 savo vasarviečių trumpus ap- 
rašymus. (Pr.)

£ I

F. i • Parduodami originalūs tau- 
tiniai kostiumai. Teirautis tel.

f 436-4673. (Pr).

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.

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

Richardas ir Rūta Timpt " 
Walk-.ln Water-Lake Estate , J 
9437 Pinefree Dr. į.
Lake Wales, FL 33853 /'
Tel. 813 - 6962175

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

Kreiptis:
LAURAITIS

So. ASHLAND AVĖ. , . 
. =23-8775 ,

4645

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

TRAILER MECHANICS
■ ■ . r*

Minimum 2 years’ experience. -Large -growing ;company.
Union shop. Mobile and Shop positions available: 3 shiffe. 

‘ h ’ •): cOiC -TA? :
INTERM0DAL, INC.

254-6105 • Contact Tom or Paul

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
'tiams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

—— -- - ' > T - -

' Kiekvienas- lietuvis ir lietuviu draugas gali 
^Si^ivieui^ne apsidrausti iki S10,000.

SLA — apdraudžia it Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo' mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus'apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apt&Sudos 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.1 X -C * * į,' ’
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

». ‘ |07 W, 30th St. *'
' i r Tol. (212) 563-2210

PASIMETĖLIS
Koks jūsų gyvenimo tikslas?
Pasiklausykite “Gerosios Nau

jienos Lietuviams” su p. V. Jo
nušienės pergyventu stebuklu 
antradienį, liepos 17 d.. 9:15 vai. 
vakare radijo banga 1490 AM 
per “Lietuvos Aidus”.
;! Pradedant ' šiuo penktadieniu 
išgirsite “Gerąją Naujieną Lie
tuviams” ir per Sophie Barčus 
radijo programą 3:23 vai. p.p.

Parašykite pareikalaudami la
bai įdomios “Pragaro korido
riais” knygelės. Prisiusime do
vanai. Mūsų adresas:

Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, 
Oak Lawn, HI. 60454

Juodžiu "angly kalba" 
siūloma mokyklose

Juodžių vartojama anglų kal
ba nėra jokia skirtinga kalba, 
tačiau mokytojai turi dėti ypa
tingas pastangas dėstyti stan
dartinę angių kalbą tiems, kurie 
vartoja daugumos žemų uždar
bių juodžių kasdieninę rasinę 
kalbą, ketvirtadienį Detroite pa
žymėjo U.S. Distrikto teismo 
teisėjas Charles W. Joiner.

Teis. Joiner pareikalavo, kad 
taryba imtųsi žygių pagelbėti 
savo mokytojams pripažinti stu
dentų namie vartojamą kalbą 
kap pagalbinę priemonę pastan
goms gerai išmokti standartinę, 
anglų kalbą. • -'

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kepinių sklypai pard.

Lietuvių Tautinėse Kapinėse 
parduodama 8-toj sekcijoj, ne
toli Įvažiavimo keturiu duobiu 
sklypas su paminklu už 81,000. 
Kreiptis telefonu 737-2857.

Jurgis Palulis

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, III. 606S2. Tel. YA 7-5980

HELP WANTED — MALS- 
Darbfrilnfcn

TRAINEE WANTED

To learn the Mirror trade. Some car 
pentry skills helpful.

227-6440

M. ŠIMKUS
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

KNOW W HEART

oouęb etwirgy

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

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Auoclate* 

2649 West 63rd Stroot, į 
Tel. 776-5162

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

40 metu, patarnaudama klientams.

Apdrov«ta« porkravttyma, 
U |*airiy atttumy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996
-------------- ._. /

,SKAITYK PATS IR PARAGINI 
f DAR KITUS SKAITYTI 
< DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

J r MAWfENOt. CtHCAOO ILL Monday, July 16,“1979




