
VOL. LXVI

NESAMO

pagerinti santykius

■

Sovietai ir kinai 
susitarė derėtis
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MASKVA. — Sovietų diplo
matai trečiadienį pranešė, kad 
Sovietų Sąjunga priėmė Kinijos 
pasiūlymą pradėti Maskvoje pa
sitarimus
tarp šių dviejų komunistinių
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JAV NEGAUSSVARBUS VALSTYBĖS DEPARTAMENTO PAREIŠKIMAS
Valstybės departamento pasekretorius Europos reikalams 

R. L. Barry birželio 26 d. kalbėdamas Atstovų rūmų pakomisijoje 
tarptautinių organizacijų reikalams, pakartojo tvirtą JAV nusi
statymą nepripažinti Baltijos valstybių inkorporacijos, pripažinti 
tų nepriklausomų kraštų atstovybes, bet nelaikant jų vyriausy
bėmis tremtyje. Pažymėjo, kad Lietuvos atstovybės išlaikymo 
lėšos eina prie pabaigos ir kad tą reikalą turės apsvarstyti JAV 
vyriausybė.

NETEISĖTAS MASKVOS
ĮSTATYMAS y/

Ryšium su naujuoju Maskvos 
įstatymu apie pilietybę, • vysk. 
V. Brizgys išsiuntinėjo savo ko
mentarus mūsų diplomatiniams 
atstovams ir konsulatams bei 
veiksniams, jų tarpe ir ALTai. 
Vysk. V. Brizgys pabrėžia, kad 
taikos sutartimi 1920 rtr- Sov.

■ Sąjunga atsižadėjo visokių pre
tenzijų į Lietuvą, p vėlesnis 
Lietuvos “įjungimas” įvyko 
prievarta, neteisėtu tarptautiniu 
veiksmu, laisvojo pasaulio ne
pripažįstamu. Todėl Maskva ne
turi jokių teisių lietuviams pri
mesti savo pilietybę.- Ąntra, oku-

Pavergtų tautų savaitės pro
ga, gindami Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir kitų tautų teisę į lais
vę iki liepos 19 d. kalbas pasakė 
senatoriai: Birch Bayh. Robert 
Dole, Charles -H. Percy ir net 
41 kongresmanas.

GINA LIETUVOS TEISES
“Sioux. City. Journal” ir . to 

miesto “Globe” įsidėjo stambius, 
kun. S. Morkūno straipsnius 
Lietuvos reikalu.

(ALT informacija)
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Kongresas leis racio- 
nuoti gazoliną

WASHINGTON. D.C. — At- 
i rodo, kad Atstovų rūmai leis . 
vyriausybei rac’onuoti gazoliną, 
je:gu kils toks reikalas. Kongre
sas jau turi įstatymo projektą, 
kur s leis prezidentui įvesti ga
zolino rac:onav:mą, kai krašte 
pritrūks gazol’no ir bus jaučia
ma transporto trukdymas.

Administrac:ja buvo paruošu
si kelis projektus gazolinui tvar
kyti. bet jų tarpe buvo įstatymo 
projektas degalams racionuoti. 
Kongreso vadai, pasitarę su ad- 
mimstracijos pareigūnais, nuta
rė pirmon eilėn pravesti racio- • 
navimo įstatymą, kad admi- 
nistracijos pareigūnai galėtų pa- . 
ruošti.

Bet trečiadienio naktį Atsto
vų rūmai 232 balsais prieš 187 
nusprendė pasilikti veto teisę 
po to, kai įstatymas bus 
ruoštas. Reiškia, kongresas 
rėš tarti- lemiama žodi. 4, V

PRAŠO PADĖTI JAM APKRAUTI BENDROVES MOKESČIAIS
NAFTOS BENDROVĖS DARO ĮTAKOS 

Į KONGRESĄ, DIDŽIĄJĄ SPAUDĄ

WASHINGTON. D.C. — Tre
čiadienio vakarą prezidentas 
Carteris dar kartą kreipėsi į 
krašto gyventojus, prašydamas 
jų pagalbos apkrauti mokesčiais 
didžiųjų naftos bendrovių daro
mą nepaprastai didelį pelną. 
Prezidentas žino, kad tas pelnas 
bus dar didesnis, kai valstybė 
nutars neduoti jokių subsidijų j

tucija ir įstatymai. Okupuoto 
krašto piliečiai lieka to krašto, 
o ne okupanto piliečiai.

CICECO REZOLIUCIJA 
KANADOS SPAUDOJ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cicero skyriaus rezoliuciją, pra
šant JAV prezidentą, siekti Lie
tuvos išlaisvinimo ir kalinamų 
disidentų išleidimo, išspausdino 
Kanadoje leidžiamas laikraštis 
“Speak Up”. .

Bangladeše grobikas 
pasidavė "geruoju"

Tūlas 'Bangladešo (buv. Ben- 
§alijo&>~ pilietis- Nazrul Islam - 
trečiadienį buvo pagrobęs Bang
ladešo keleivinį lėktuvą su 42 
keleiviais, reikalaudamas jį nu
lakinti į Kalkutą, Indijoje, ir 
jam duoti $1 milijoną; priešingu 
atveju grasindamas suplaišinti 
lėktuvą. Bet po 10 valandų de
rybų su policija pasidavė “ge
ruoju”, be jokių sąlygų paleis
damas visus keleivius. Pats mė
gino pabėgti įsimaišęs į paleis
tųjų būrį, bet buvo atpažintas 
ir suimtas.

Teksas valstijoje pradėjo smarkiai lyti. Iš žemupių 
nacionalinė gvardija kelia žmones į kalnus.NIKARAGVOS VALDŽIA KONFISKAVOVISUS KRAŠTO BANKUS

NEMOKĖS IZRAELIUI IR ARGENTINAI Už KARO 
METU PIRKTUS GINKLUS

įvežamai užsienio naftai ir įvai- Į valstybių. Kinai pasiūlė pasita- 
riems degalams. Į &

Prezidentas jau antrą kartą 
kreipiasi į amerikiečius, nes 
jam atrodo, kad didelį naftos 
nešamą pelną nusineš naftos 
bendrovės. Prezidentas nori, 
kad gwentojai pasakytų savo 
nuomonę tuo reikalu. Preziden
tas nenori paimti didelį pelną 
valstybės reikalams, bet jis siū
lė sudaryti didelę nepriklauso
mą korporaciją, kuri rūpinsis 
naujais išradimais, juos pritai
kytų praktiškiems modernaus 

j gyvenimo reikalams, kad- krašr

Volcker vadovaus Fed.
Pezervu tarybai

* W \SHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris patyrusį eko- įas galėtų daryti pažangą ir iš- 
nomistą Paul Ve1 : r pasirinko naudotų pasiektas mokslo ži- 
Federalinių Kjzervų tarybos nias.
pirmininkv. iki šio meto Volo'-.„r _ .. . .
vadovavo New Y<>rk<> ’’’ ų. R* 
zervu bankui.

Prezidentas mato, kad Ame
rikos naftos bendrovės turi la- 

j bai galingą veikėjų grupę (lob- 
‘ : by), kuri paveikia Kongreso at

stovus, didžiąją spaudą, radiją

rimus pradėti nuo rugsėjo vidu
rio. o sovietai—sumanė, kad pa
sitarimai vyktų Maskvoje ir bū
tų viceministerinio lygio.

Derėtis susitarta, liepa'sant 
atsinaujinusio žodžių karo dėl 
pasienio incidento, kur per su
sišaudymą buvo užmuštas kinų 
politinis komisaras. Sovietai at
sakydami i kinu nota teisinasi, 
kad incidentas ivvko ginkluo- 
tiems kiniečiams įpuolus per 
pusę mylios į Sovietų teritoriją, 
o kinai tvirtina, kad jų karinin
kas nujautas Kinijos teritorijoj.

LATVIS UŽ PETKAUS 
IŠLAISVINIMĄ

Latvis Tedis Zierins savo laiš
kais įvairiuose vietiniuose Chi- 
cagos laikraščiuose, kaip “Park 
Ridge Herald”, “Park Ridge Ad
vocate” ir kituose kelia Viktoro 
Petkaus išlaisvinimo reikalą.

EUROPOS ŽURNALAS 
apie lietuvių 
REZISTENCIJĄ

Miunchene, Vak. Vokietijoje, 
leidžiamas žurnalas “ABN Cor
respondence” nuo š. m. 2 nr. 
pradėjo spausdinti ilgesnį Alg. 
Budrecko straipsnį apie lietuvių 
rezistenciją. Šis žurnalas noriai 
deda informacijas apie Lietuvą. 
Išspausdino Cicero ALTos rezo
liuciją apie Lietuvos laisvinimą, 
o pati žurnalo redaktorė Slava 
Stetsko parašė straipsnį apie 
Miami lietuvius ir įdėjo jų gru
pės nuotrauką su S. Kudirka.

a » >
KONGRESE GINA 
PAVERGTUOSIUS

Pašautas Palestinos 
teroristu vadas

CANNES, Prancūzija. — Ant
radienio naktį buvo labai sun
kiai sužeistas Palestinos teroris
tų organizacijos vyriausias va
das Zuhair Mohsen. Nespėjo 
43 metų teroristas įeiti į savo 
butą, kai nepažįstami asmenys 
paleido į jį kelis šūvius ir sun
kiai sužeidė.

Prancūzų policija tvirtina, 
kad palestinietis Zahir Mohsen 
buvo apsistojęs prancūzų Rivie
roje. Jis čia su žmona atsirado 
prieš savaitę. Anksčiau jis daly
vavo Liberijoje vykusioje Afri
kos atstovų konferencijoje.

Bandoma sudaryti vieningą 
Afrikos organizaciją, kurioje 
dalyvautų didelė Afrikos tautų 
dauguma.

Teroristų vadas buvo sužeis
tas kulka į galvą, šūvis paleis
tas iš arti. Jo padėtis skaitoma 
beviltinga, nors jam ligoninėje 
padaryta komplikuota operacija.

KALENDORCLIS
Liepos 27: Natalija, Rudolfas, 

Živilė. Geržada, Dargis.
Saulė teka 5:38, leidžiasi 8:15.

Oras šiltas.

— Senatorius S. Nunn, Geor
gia valstijos demokratas, pareiš
kė, kad jis balsuos prieš strate
ginių atomo ginklų kontrolei 
sutartį.

— Istorikai tvirtina, kad Cho- 
meini ne pirmas, uždraudė ira
niečiams klausytis radijo muzi
kos. Tokių valdovų buvo ir 
anksčiau.

— Protiniai atsilikusių vaikų 
daugumą sudaro berniukai.

MĄNAGUA. Nikaragva. — niciją pardavinėjo Izraelis. Jis 
Naujoji Nikaragvos penkių žmo- tuos ginklus atveždavo į Nika- 
nių chunta nutarė .konfiskuoti ragvą. 
visus krašte esančius vietinius į 
ir užsieninius .bankus, išskyrus' mokėti visas Nikaragvos vals- 
Amerikos ir britų bankus.

Oficialus pranešimas sako, Į Izraeliui už parduotus ginklus 
kad Nikaragvos bankai palikti 
tuštutėliai. Prezidentas Somoza 
paskutinėmis savaitėmis naudo
jo Nikaragvos' bankų dolerines 
atsargas. Veik visi doleriai iš
vežti. Kuriems tikslams prezi
dentas tuos pinigus naudojo, dar 
neaišku, bet yra pagrindo ma
nyti, kad tos sumos panaudota 
asmens ir šeimos reikalams. 
Nauja Nikaragvos vyriausybė 
yra pasiryžusi reikalauti atskai
tomybės ir teisti išvykusį pre
zidentą.
IZRAELIS NEGAUS PINIGŲ 

Už GINKLUS
Tiktai dabar paaiškėjo, 

paskutinėmis savaitėmis ne 
Argentina, bet ir .Izraelis 
davinėjo ginklus Somozos vado
vaujamai nacionalinei gvardi
jai. Šovinių neturėjo ne tik 
aviacija, bet ir pėstininkai. So
moza pareiškė, kad jis prašė pa
galbos pas-draugus, bet'tik da
bar paaiškėjo,x kad geriausias 
diktatoriaus draugas buvo Iz
raelio premjeras Beginąs, o šia
me kontinente buvo dabartinė 
generolo Videla vadovaujama 
Argentinos vyriausybė.

Amerikoje buvo kelios kitos 
dešinės vyriausybės, bet nė vie
nas, įskaitant ir Paragvajaus 
prez. Stroessneri, nesutiko nei 
duoti, nei parduoti ginklų So
mozos vyriausybęt Aviacijai' ir 
pėstininkams t reikalingą •<-artu-

kad 
vien 
par-

Paul Volcker yra gerai susi 
pažinęs su Amerikos bankų sis
tema, supranta dolerio reikšmę Į ir televiziją. Jie įrodinėja, kad 
dabartinėje prekyboje ir yra Į minėtos bendrovės tokio didelio 
pasiruošęs atstatyti dolerio galią Į pelno nedaro, o prezidento va- 
dabartinėje rinkoje. Prez. Car
teris žino, kad Volcker turi žinių 
apie dabartinę dolerio vertę ir 

Naujoji vyriausybė pažadėjo tarptaut’nę padėtį. Prezidentas 
prašys Senatą patvirtinti šį ga- 

tybines skolas, bet Argentinai ir i ’Oų ekonomistą naujai pasiūly
toms pareigoms.

ir amuniciją nieko nemokės. 
Nikaragvos piliečiams uždraus
ta santaupas laikyti Amerikos 
ir britų bankuose, veikiančiuo
se Nikaragvoje. Nauja vyriau
sybė ištirs iš bankų išimtas at
sargas ir trauks teisman buvu
sius pareigūnus.

Elektros inspektorius 
gavo 3 metus

CHICAGO. Ill. — Elektros 
inspektorius Thomas M. Nolan. 
Chicagos vyriausio inspekto
riaus pavaduotojas, nuteistas 
būti kalėjime tris metus ir su
mokėti 820.000 baudą. Federali
nis teisėjas Joel Flaum. išklau
sęs liudininkų ir išklausęs pra
šymo pasigailėti, pasakė labai 
griežtą pamokslą ir dorovinį pa
mokymą Chicagos elektros ins
pekcijos vadovui Nolan, o vė
liau pasiuntė jį kalėjiman trims 
metams, kad niekad negalėtų 
grįžti prie tokių pareigų.

Teisme buvo nustatyta, kad 
inspektorius Nolan nuo 1968 iki 
1978 metų gavo S13.000 kyšiais. 
Teisėjas matė Nolano pasirašy
tus čekius ir nerado šios sumos 
pajamų lapuose. Prisiekusiųjų 
teismas patraukė atsakomybėn. 
20 inspektorių, kurie dabar tu
rės aiškintis.

dinamas vėjo atneštas didysis 
pelnas gali nebūti toks didelis, 
kaip prezidentas apskaičiuoja. 
Prezidentas pasakė, kad vals
tybė negali visą laiką subsidi
juoti įvežamą naftą. Sustojus 
valdžiai mokėti subsidijas, naf
ta ir jo produktai smarkiai pa
kils, kol jie išsilygins su krašte 
gaminamos naftos kainom's.

Į Žmonės už gazoliną ir šildymą 
■k°s j turės mokėti žymiai brangiau.

; ateis 
pasišienavimo laikotarpis Jau 
dabar bendrovės daro bilijoninį

• i pelną, o tada tas pelnas bus žy-
1 miai didesnis. Pinigus bendro- 
, vėms r*okės visi krašto gyven- 
j tojai, kurie turės mokėti ma- 
I žiausiai dvigubai brangiau už 
gazoliną, negu dabar moka.

Jau dabar bendrovės skiria 
dideles sumas pinigų “savai in
formacijai”, Jos paveikia Kon
greso atstovus, kurie abejoja, 
kad bus didelis pelnas, o jeigu 
ir būtų, tai kai kurie Kongreso

Irane šacho itaka
C

vis mažėja
TEHERANAS, Iranas. —

Angeles Times dienraščio repor , Tada naftos bendrovėms
teris David Lamb, gavęs leidimą 
šiomis dienomis įvažiuoti į Ira
ną, rado keletą naujų dalykų. > 
Labiausiai jį nustebino Irano J 
gyventojų pakeiski nuomonė 
apie Irano šariią Rėza Pahlevi. j

> gerbi

Atidavė Egiptui antra 
Sinajaus dalį

KAIRAS. Egiptas. — Izraelio Anksčiau šachas buvo 
kariuomenės gen. Dov Zion tre- mas, o dabar visiems a;: 
čiadienj perleido Egipto karo krašte galima gyventi ir be ša- 
vadovybei dar kitas 2,400 kvad- ch0 Be to, Bazargano vyriau

sybė įsakė nuimti visus valsty
bės ženklus, kurie nurodydavo 
šacho 37 metus krašto valdymo. 
Šachas pareiškė, kad 
žiuoja tiktai kelioms 
savaitėms, o dabar 
įprato gyventi be jo.

Vienas iranietis aiškino Los 
Angeles žurnalistui, kad šachas 
iraniečiams kainavęs 15 bilijonų 
dolerių. Ne 15 milijonų, bet 15 
bilijonų, žmogus pabrėžė. Ša
chas įvedė daug naujovių, leido 
jaunimą į užsienio mokyklas, 
pertvarkė kariuomenę, bet ne
pajėgė suvaldyti mulų.

— Dvidešimt vienų metų stu
dentė A. Zimmerman patraukė 
teisman tėvą už tai. kad jis atsi
sakė mokėti dukters teisės 
mokslo išlaidas.

ratinių mylių prie Sueco įlan
kos. Perdavimo ceremonijos įvy
ko Bir Nasseb miestelyje, esan
čiame 22 mvlios atstumo nuo 
Abu Rod eis naftos versmių. Pa
skirtoje ceremonijų vietoje bu
vo nuleista Izraelio vėliava, o 
netrukus čia pat pakelta Egipto 
vėliava. Izraelio gen. Zion pa
sakė trumpą kalbą, palaukė, kol 
buvo iškelta Egipto vėliava, o 
vėliau sėdo į automobilį ir iš
važiavo. Izraelio karių karavaną 
išlydėjo Egipto garbės sargyba.

Dar yra likusios kitos trys 
Sinajaus zonos, kurias Izraelis 
yra pasiruošęs perduoti Egiptui, 
kaip taikos sutartis reikalauja.

s — Biznieriai patenkinti, kad 
prez. Carteris pasirinko Paul 
Volckerį Fed. Rezervų tarybos j lakūnai 
pirmininku.

jis išva- 
atostogų 
žmonės atstovai jau dabar mano, kad 

j to pelno nereikėtų dar kartą 
i apkrauti dideliais mokesčiais ir 
“nuskriausti” bendroves.

Be to, prezidentas mato naf
tos bendrovių atstovų įtaką te
levizijoje, radijo bangose ir di
džiojoje spaudoje. Susidaro 
įspūdis, kad prezidentas nori 
dar kartą apkrauti bendrovių 

. pelną, kad jos negalėtų pasinau- 
j doti jų pačių uždirbtu pelnu, 
1 kaip tai daro maisto, transporto 

_Praeitą trečiadienį Lisabo-ir kitos bendrovės. Prezidentas 
noje vyko Portugalijos aviacijos turi tiek žmonių ir jėgų, kad 
šventė. Pasirodo, kad portugalų ' galėtų kiekvieną dieną paneigti 

labai lengvai valdo bendrovių tvirtinimus ir nuro- 
sprausminius lėktuvus. dyti tikrąjį-pasipelnymo stovį.

— Premjeras Bazarganas įsa
kė prok'.iro:a:"' nekreipti dėme
sio į ankstyvesnį mulos Chomei- 
nm varkymą, liečiantį mote
rų veido dengimą ar nedengi
mą. Tu< reikalu nekelti bylų.

Nespėjus prezidentui baigti 
kalbą, grupė naftos pramonės 
specialistų tūrėjo paruošę atsa
kymus į netikslius prezidento 
tvirtinimus ir klaidingas išva
das. Jie turėjo pakankamai lai
ko televizijos ir radijo stotyse, 
kad galėtų atsakyti prezidentui.

Prezidentas prase pagailos. 
Jis norėtų kad krašto gyvento 
jai paveiktų Kongreso atstu*, us. 
radiją ir televiziją. Thczidcnias 
yra .pasiryžęs tęsti.-kovą, o vė
liau leisti gyventojų daugumai 
nutarti. w



VOKIETIJOS BENDRUOMENĖJE
Ln beck

Visuotinis apylinkės 
jų svečių susirinkimas 
kviestas š. m. gegužės 
vavo 24 asmenys. Pirmininkavo
Pr. Kolkis, sekretdriav ■ Vanda 
Simon. Darbotvarkėje buvo tik 
du punktai: apylinkės naujos 
vadovybės rinkimas ir einamie
ji reikalai.

Apylinkės vi’dvbos 
metų darbas įvertintas gerai. Ji 
paprašyta <L:r vienerius metu* 
e:ti savo pareigas. Tuo būdu val
dyba paliko šios sudėties: pirmi
ninkas Pranas Kelkis- sekretorė 
Vanda Simon ir iždininkė Erna 
Liegus. Kontrolės 
Medelinskas, Ida 
Richard Mazat.

M e m m i

Dešimteriopo greičio banga 
’ nušlavė keturis kaimus
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PrieplaukaA. Rūkstele

■ piaj. J- K. Valiūnas atidarymo 
. įkalboje pastebėjo, dabar ktiopo- 

nanų n . vvru tokio atnžiaus, ku- 
13 Dalv-'ne *u0Pai steigiantis dar nebu- 

- vo gimę. Iš kitos pusės,- du kuo
pos nariai Įeit. Kazys Ben- 
doraitis ir seržantas Vilius Kor
eas — čia dirba nuo kuopos 

,OS(įsikūrimo dienos, t.y. per 30 me
tų. Šiuo metu kuopoje yra per 

Į120 vyrų. Kalbėtojas kvietė vi- 
praeitu sus uoliai dalyvauti loterijoje, 

kurios bilietus pasiūlys Vasario 
16 gimnazijos mokinės ir ku
rios pelnas skiriamas IV PLJ 
Kongresui.

6 kuopos nariai gavo pagyri
mo raštus už nuopelnus. Įteik
ta atsisveikinimo dovana buv. 
bataliono vadui pulk. Įeit. Lin- 

ich’ui-
Oras buvo gražus — nei per 

šiltas, nei per šaltas. Iš statinių 
nepertraukiama srovele tekėjo 
putojantis alutis, o kuopos vi
rėjai, savo šefo Jono Vit
kaus vadovaujami, suprakaita
vę skrusdė įvairias mėsas. Su 
Įvairių rūšių salotomis jos be
matant buvo’ išgrobstomos išal
kusių pramogautojų. Bet ne
trukus visi pasisotino ir domė
josi daugiau loterija bei spor
tiniais žaidimais, negu valgių 
palapine. Žaidimus ir šiemet su
maniai organizavo Algis Vitkus. 
Amerikiečių pasiūlytas inžineri
jos kucfpai varžybas, traukiant 
virvę ir 1/2 galiono viskio lai
mėjo lietuviai.

Miesau

apie gamtos katas- 
rytų Azijos jūrose

griūvant, trenksmas, panašus į 
ugnikalnio vandenyje išsiverži
mą, paaiškino generolas.

kom'.s'.ja 
Klausutis

Br.

iri

n g e n
š. m. birželio men. aplinkraš

ty apylinkės vadovybė pateik5 
Vasario 16 minėjimo apyskaitą- 
Nurodyta, kad toks didingas 
renginys pavyko suruošti tik vi
sų bendru darbu ir aukomis Su
minėta nemažai daugiausia pri 
sidėjusių asmenų pavardžių. 
Ptenginys pareikalavo ir nemen
kų finansinių išteklių. Bavarijos 
krašto vyriausybė minėjimą pa
rėmė 1.000, — DM. kun. Aug. 
Bubikas sumokėjo 487,50 DM 
už iškilmingus pietus. Aukojo 
ir kiti.

Tame pat aplinkrašty džiau
giamasi, kad Memmingeno lie
tuvių pr. metais suaukotos 1.* 
(M)0, — DM disidentams parem
ti buvo tiksliai sunaudotos. Iš
spausdintas Nijolės Sadūnaitės 
padėkos laiškas iš Sibiro.

Š. m. birželis vėl paskelbtas 
aukų rinkimo disidentams mė
nesiu Memmingehe.

Schwetzingen
8591 LS inžinerijos lietuvių 

kuopai gegužės 1 sukako 30 me
tų, to’dėl birželio 8 los kuopos 
prie pat esančiame pušynėly, 
surengtas piknikas buvo jubi
liejinis. Kaip kuopos vadas inž.

/

JAKARTA Indonezija. 
UPI liepos 23 d. platesn 
biuletenyje 
trofą pietų 
pranešama:

Daugeliu aukštų pakilusios 
vandenyno bangos, kurios togo
mis vandens ir smėlio užpylė 
keturis atskirus Indonezijos 
kaimelius, atnešė staigią mirtį 
539 kaimiečiams.

Generolas Dading, kuris vado
vavo gelbėjimo akcijai, patvir
tino, kad rasta tik “saujelė” iš
likusių gyvų žmonių ir iki tol 
tik 175 lavonus. Jis dar pasakė, 
kad penkeriopai pakilusios ban
gos užplūdo iki 1,500 pėdų to
liau nuo kranto į sausumą — 
visą rajoną užpylė švariu baltu 
smėliu.

Apylinkes - pirmininku per
rinktas Juoztš Nevulis, sekreto
rium išrinktas Ant. Banaitis- 
Kontrolieriai palikti irgi tie pa
tys — J. Venckus ir Bir. Bal- 
trukoriienė.

J. Nevulio pateiktoj metinės 
veiklos apžvalgoj suminėta, jog 
išplatinta 10 egz. “Chrištus 
sfirbt in Litauen” knygos. Po
veikis buvo1 tas, kad-Elsehbach- 
Miesau vokiečių katal. moterų 
būrelis užsakė' šv. mišias už 
persekiojamus Lietuvos katali
kus ir Sibiro tremtinius. Mišias 
aukos kun- Br. Liubinas .rugsėjo 
8. Apylinkė stengs,is tą dieną su
rengti .tautos šventę ir į ją,po 
pamaldų pakviesti ir vokiečius.

Nutarta pasveikinti kiekvie-

Motiraos Diena
Vokietijos lietuvių buvo šven

čiama daugelyje vietovių, bet 
“Informacijų” redakciją pasie
kė žinios tik iš nedaugelio apy
linkių.

Homburg—Saar
....Saaro krašto’ lietuviai Moti-| 
uos dienos ^minėjimą sujungė t

ta proga dar papasakojo apie 
Į Lietuvą, jos praeitį ir dabartinę 
t padėtį. ■ ‘ ’ i

Mzi'n c h e n

Š. in. birželio 16 VLB Miesau 
apylinkės nariai buvo susirinkę 
dr. St. Sereikos sodely. Visuoti
ni susirinkimą atidarė pirminin- 
kas J. Nevulis. Susirinkimą ve
dė dr. Sereika, sekretoriavo Ant. 
Banaitis, 
gale miręs apylinkės narys Ro-, siskųsta keturiais nariais, kurie 
mualdas O bukas. Kontrolierius 
J. Venckus perskaitė revizijos' 
komisijos’protokolą. Iš jo išryš
kėjo, kad per pastaruosius mė
tas apylinkė turėjo 1.433,48 DM 
pajamų ir 1.234,33 DM išlaidų.

t
Pagerbtas pr- metų ną narį gimtadienio proga. Nu-

atoki-ai laikosi nuo apylinkės 
veiklos ir - net solidarumo įna
šų' nesusimoka. Sodybos savi
ninkas ir susirinkimo pgininin- 
kas dr. St Sereika visįs-pavaiši
no- . " ’’Vk? - J'TT’

Great 
American 

Dream 
Machine.

MOTERIMS RŪPI LIE
TUVOS REIKALAI

Šių metų liepos 21 d. M'ch’a- 
noje, Markų vasarvietėje, įvyko 
gausus ir labai svarbus lietuv’ų 
moterų susirinkimas, kuriame 
buvo pasisakyta Lietuvos lais
vės reikalais.

Susirinkimui pirm ininkavo 
praktikuojanti katalikė Marša 
Hurley. Ji yra gerai informuota 
apie Lietuvos prievartinį įjun
gimą į Sovietų Sąjungą ir pa
smerkė tokį prievartos ve'ksmą.

Į vasarvietę atvyko daugiau 
negu šimtas mašinų, atvežus ų 
pavergtos Lietuvos reikalais be
sirūpinančių vasarotojų.

Frank Zapolio vadovaujami 
šokėjai šauniai pašoko keliš be- 
tuviškus šokius, o pats Žapoliš 
susirinkusiems paaiškino šoktų 
šokių istoriją ir susidarymo1 ėigą.

Pasitarime gyvai pakalbėjo 
Stanley Balzekas, Jr., papasako
damas apie muziejuje suririktūs 
kelis retus eksponatus.

Lietuvių Moterų klubo orga
nizacinio darbo ėmėsi Jan’na 
Markienė, Zuzana Juškevičie
nė, O. Kerelienė ir kitos. Da
lyvavo virš pustrečio šimto sve
čių. Visi turėjo progos pasirinkti 
Amerikos Lietuvių Tarybos lei
dinių, teikiančių žinių apie da
bartinę padėtį Lietuvoje.

Svečius gausiai ir skaniai pa
vaišino Janina Markienė.
«Gaila, kad -ųe wises supranta 

moterų galią ir nebando įtraukti 
visų lietuvių į bendrą laisvmi- 
mo kovą, šmeižtais,- melais ir 
visiška ignorancija nepadės'me 
pavergtiems mūsų brokams if 
seserims. • . Reporteris

Katastrofą iššaukė kalno griū
tis. Vandenynas laikui bėgant 
paplovė Gunung Varung kalno 
pagrindus ir, jam griūvant į 
vandenį, staiga sukeltas van
dens lygis 150 mylių per valan
dą greičio bangomis atsimušė 
į salos krantą.

Statmeniškas Gurung Varung 
kalnas jau kelinta savaitė rodė 
savyje grėsmingus plyšius nuo 
pamatų iki viršūnės ir guberna
torius pakartotinai perspėjo 
Lomblen salos gyventojus, ska
tindamas juos keltis į saugesnes 
sritis, bet jie vis atsisakinėjo, 
prisilaikydami iš senovės trkė-

Bavarijos sostinėje gegužės f 
motinas pagerbė į RATUKĄ su- 

Jsispietęs liet, jaunimas. Šventė 
pradėta giesme Marija, Marija! 
Sveikinimo žodžius tarė kun. J. 
čekavičius iš JAV-bių, VLE 
Mūncheno apylinkės pirminin
kas R. Hermanas ir Moterų klu-_ 
bo pirmininkė V. Hennanienė. Į kad žmogus mirti turi ten, 
Liet, vaikų darželio lankytojai]1^ V™ S1“?5- Dabar turime 
pradžiugino ypač mamytes de-1 tos salos gyventojus evakuoti 

Pradėta pamaldomis. į1“1““™ įskaitą apie priverstinai, pasakė gen. Da- 
' , pamoksi,I***™ moUlia. «k«i»

su Lietuvių diena; vokiškai pa
vadino Tėviškės diena.. Ją Hom- 
burgo mieste š.m. gegužės 5 su
ruošė VLB Saaro krašto pirmi
ninkas A. Pąlavinskas su sa
vo giminaičiais ir kitais talki
ninkais. ' 
šv. mišias aukojo, 
apie motiną pasakė ir Marijos 
mėnesio, maldas sukalbėjo kun. 
Br. Liubinas. Evangelikams pa
maldas laikė kun. Fr. Skėrvs.

Po pamaldų erdvioje katal. 
parapijos salėje iškilmes pradė
jo Ą. Palavinskas. Pasveikinęs 
žymesniuosius svečius, aptarė 
šios dienos reikšmę. Sveikinimo 
žodžius tarė dr....Grąff iš Saaro 
krašto socialiniu reikalu minis
terijos ir Vokietijos LB pirmi
ninkas A. Šmitas, kviesdamas 
visus dalyvauti IV PLJ Kongre
se. ' t

Minčių apie moliną ir jos jaus
mus savo vaikams paskaitė 
penkiolikmetis Danielius Nage
lis- Kitą paskaitėlę, jau apie tė
vynę, skaitė jo martia Zosė Na- 
gelienė. Ji kalbėjo daugiausia 
poetų Maironio, Alg. Mackaus,; 
Sal. Nėries, Bern. Brazdžionio, | 
Ant. Venclovos eilėraščiais ir 
baigė bulgarų poeto §ifnėono 
Mano'tovo pošmais.

Netrūko ir meninės dalies, ku
rią gerai atliko' Vasario 16 gim
nazijos moksleiviai ir darbuo
tojai. Tautinių šokių grupė švys
telėjo keliais šokiais (vadovė 
mokyt. V. Sidrytė), b muzikos! 
inokyiojo V. Lemkės sudarytas! Lietuvių turbūt nebus nieką 
ir akordeonu palydimas dainos’dos užmirštas. Lietuvoje dabar 
mėgėjų ratelis padainavQ-k-ele^ jpriik—pogrindžio—spauda—inintr 
(a liet- dainų.

Programą pabaigus, A.- Pala- 
vinškas - iškėlė ypatingus kun. 
Er. Skėrio nuopelnus ruošiant šį 
renginį ir dėkojo višiėmš pro
gramos atlikėjams.. Vyko stna- 
gūs- šokiai. Veikė bufelas.

Minėjimą aprašė Saabriicker

kur yra gimęs. Dabar turime

rašytoja I. Joerg-Naudžiūnaitė 
iš Austrijos.,

Meninė programa susidėjo iš 
dainų, kurias atliko akordeonu- 
M. Landas. Dainavo solistė Vio 
teta' Landienė-Rakauskaitė su 
“Ratuko” merkaitėmis; aktorėjb 
E. Juodvalkytė perteikė V. Rim
kevičiaus novelę.. Tautiniai šo
kiai užsklendė meninę progra
mos dalį.'V. Jurgutis parodė fil
mą apie Vasario 16 minėjimą 
Memmingene, kur taip pat da-

Stuttgart
švabijo's sostinės lietuviai Mo

tinos dieną šventė taip pat ge
gužės 6. šv. mišias aukojo ir die
nos tema pamokslą pasakė jau
nas kun. dr. A- Savickas, Gra
žiai skambėjo lietuviškos gies
mės.

Minėjime graž:ą minčių apie 
tėvų vaidmetti auklėjant vaikus 
pateikė poetė M. Saulaitytė- 
Stankuvienė. D. Bekerienė ir M. 
Martišienė dainavo ir suvaidinc 
sąmojų. Eilėraščius d-ėklamavc 
R. Pukytė, R. bei E. Sartour ii 
G. Jonelaitis. Vyko loterija-

Raišasis Biržėfis

Nugriuvus kalnui, kurio vir
šūnė'7 siekė 3,000 pėdų aukščio, 
’š Gunung Varung kalno beliko 
vos pusė akmeninės masės.

Lomblen salos, kuri išliko ka
taklizmo nepaliesta, gyventojai 
tvirtina girdėję vandenyno pu
sėje galingą griausmą, bet Me
teorologijos ir Geofizikas insti
tutas Jakartoje tvirtina, kad 
jokio povandeninio ugnikalnio 
išsiveržimo neužregistruota.

Tai buvo vandenyno trenks
mas, iššauktas staigiu vandens 
masių išmetimu kalno uoloms

mokslą dienos tema pasakė es- 
Konrad'.ų eVang. arkivyskupas 

Veem.
M i e s a ū

masinių 
prisimi-

Apylinkės lietuviai 
trėmimų pradžią 1941 
nė š. m‘. birželio' 16. Dr. med. 
Stasys Sereika savo kalboje pa
lygino anų trėmimų kančias su 
siu dienu kančiomis, kuriu oku- 
pantas ne^nzšyk-šti lietuviams. 
Tačiau, anot kalbėtojo, dikta
tūros pasaulyje Viena po kitos, 
nyksta- Ateis galas ir sovietinei 
diktatūrai.

Minėjimas vyko po visuotinio 
VLB Miesau aiĄdinkės narių su
sirinkimo dr. Sereikos sodely, 
šeimininkas. M. Nevulienei pa-

— Kabule dažnai vyksta susi
šaudymas. tarp Rusijai, ir. Afga
nistanui tarnaujančibs policijos 
nariu. 

L

ENERGY 
WISE

i

Vakaruose apie masinių trėmi- 
rinj pYadžią ne tik lietuviški lai
kraščiai daug rašo, bet surutL 
šiariri ir iškilmingi minėjimai, 
neretai su latviais ir estais.

Lkndtrsėof dis^ašh# 
to once a after the 
•v erring tftea), ahd etrt 

 excessi ve use of water 
dedant, visus pavaišino. Visų and ėlėciricity.- ’
čardu padėtojo apylinkėš senjo- Don, . Bom Lo^i
Tas J. Veiickūs..

•1 bank. Internal b not eubiact to etato

Saving* Plan where you work, or the 
žoori-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American

Hamburg 

šiame milj toniniame uosta-
Zeifhig, pateikdamas inFornla-j miesly baisusis birželis prisi
eitų apie Saaro krašto lietuvius,!mintas to paties mėnesio 9 eku- 
o sostinės le’fovizija irę tik paro- meninėmis pabaltiečių pamaldo- 
dė Lietuvių dienos vaiždų, bėt mis šv. Pelro bažnyčioj. Pa-

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Arther A Ve., Tel.

Artj*nca fe the place that Is mads

Bond* have been helping to make 
happy dreams come true for year®.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true foster than ever before.

You can buy shares in your pfcrti-
No* 1 Brifedb pdry > fMfer-el when hr id to

Take stock in America.

Seniausias automobilių pardavėjas liettiVh V

Volare Premier Coupe

Chrysler = Plymouth - Arrow mašinos ir 
į Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau, 
r. t (Vartotos mašinos — urmo kainomis) 
Geriausi mechanikai taisymo ir pri.e^-iiuĘps.depari*mente

naujienos, Chicago 8, nu Friday. July 27,1979
i«r
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Roller SKATER!!

ŠI KARTA KVIEČIA BALFAS
v - .

... Įvyko š. m. liepos 21 d., šeš- kunigas mums pavogė vėliavą’’ 
tadienį, Richard J. Daley aikštė
je (Plaza), Chicagos miesto 
centre. Eisenos gatvėmis tiek šį
met, kaip ir pernai, nebuvo, ka
dangi vyriausioji g-vė, Statę St. 
tebėra remontuojama. Demons
tracija prasidėjo 10:30 vai- r. 
padedant vainikus prie amžino
sios ugnies,, kuri aptverta gro
tomis. l ies tomis grotomis, lau
ko pusėje buvo išstatytos visų 
pavergtų tautų, dalyvavusių to
je protesto demonstracijoje, vė
liavos su garbės sargybomis. Su 
savo vėliavomis dalyvavo šios 
pavergtos tautos: lietuviai, lat
viai, estai, ukrainiečiai, batlgu- 
džiai (žemaičiai gudais vadina 
aukštaičius), lenkai, čechoslova- 
kaį, kroatai, serbai, kubiečiai, 
tautiniai kiniečiai, vokiečiai, bet 
su prieškarine kaizerino juoda, 
balta, raudoha-veliaxa o visų jų. 
priekyje plėvesavo visų paverg
tų tautų globėjos JAV vėliava. 
Iš lietuvių pusės, su. vėliavomis 
dalyvavo šios organizacijos: ra-! 
movininkai (ramovėnai), šau
liai, vyčiai, (R) Lietuvių B-nė. 
ir (Conn.) Liet. B-nė/ abi Mar
quette parko apylinkės.

Priėjęs -prie vienos lietuviškos 
trispalvės vėliavos, greta stovin
čios garbės sargybos paklausiau: 
“Kokią organizacija ši vėhava 
atstovauja?’’ Vienas jų sako:

Kaip jis nustatė, kad vėliavą 
pavogė kunigas o ne kas nors 
kitas, man neaišku, žmogaus 
kaltę gali nustatyti tik teismas.

Ne vien bdlševikai šmeižia 
kunigus/bet ir kaikurie LB vei
kėjai.

Lygiai 12:00 vai. prasidėjo 
oficialioji pavergtųjų minėjimo 
dalis. Minėjimo obalsis buvo: 
“Tautų žmogaus ir religijos tei
sių, sambūris — National Hu
man and Religious rights rally”, 
šis obalsis buvo išrašytas am 
forume pastatytos kalbėtojų 
katedros.

Prieš prasidedant oficialiai 
minėjimo daliai, visą laiką g»o- 
jo parinktas meiiodijas “Chica
go Federation of Music Band“ 
orkestras, rodos ukrainičių-

Minėjiiną atidarė Pavergtų 
Tautų Komiteto pirmininkas 
Viktors Vikšninš. Pirmiausia 
jis pakvietė JAV ir kitų paverg
tų tautų vėliavas atnešti į foru
mą ir ten jas pastatyti. Tada 
pakvietė kun. J. Prunskį pers
kaityti popiežiaus Jono Pauliaus 
II sveikinimus ir linkėjimus pa
vergtiesiems. Po to buvo pers
kaitytos proklamacijos JAV pre
zidento J. Carter, Illinois gu
bernatoriaus Thompson ir Chi
cagos mayorės J. Byrne.

Lietuvos gč-n. konsulė; Juzė
— Lietuvių B-nės Marquette] Daužvardienė pasakė trumpą

parko apylinkę. įkalbą pirmindama Molotovo ir
— Labai malonu, kad ir LB Ribbentropo slaptą susitarimą, 

pavergtų tautų demonstracijoje pagal kurį Pabaltijo valstybės 
dalyvauja. Kelis metus iš eilės Lietuva, Latvija ir Estija bu- 
jūsų nemačiau. Turbūt dalyva- vo išduoto;
vote be vėliavos. — Sakau jier 
Ten pat šalia jų stovėjo, iš nia- ir sovietai, bet tuos akiu 
tymo man pažįstamas žemai
tis, poetas, rašytojas, ne seniai teisių nevykdo- 
žemaitiškai parašęs ir išleidęs 
eilėraščių knygą. Gana šiurkšto
kai ir rūsčiai jis man sako: “Kad keli kongresmanai iš ashing-

sovietams ir Hel
sinkio aktus, kuriuos pasirašė 

jie 
laužo' ir ten nusakvtu žmogaus

Toliau trumpas kalbas pasa
kė stato ir miesto atstovai ir
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tono, ir Tautinės Kinijos CLNAA. jo 
dir. H. O. Young. ir Estiją. Sovietai dar ir dabar

Ukrainiečių vyrų choras pui-.per spaudą, radio ir teelviziją 
kiai sudainavo 3 ukrainietiškasj vis kaltina Vakarų valstybes 
dainas, tik gaila, kad 
nesupratau.

Paskutiniu, p<--grn diniu ir vy
riausiu kalbėtoju buvo neseniai 
iš sovietų Sibiro vergų Gulagų 
išleistas ukrainietis Valentyn 
Moroz. Jis kalbėjo ukrainietis- 
kai ir jo kalbą, kitas jaunas 
ukrainietis, persakė angliškai. 
Savo kalboje jis priminė, kad 
Vakarų demokratinės imperijos 
visoms savo kolonijoms, po an
trojo pasaulinio karo suteikė 
nepriklausomybes, kai tuo tar
pu Sovietų Sąjunga didžiausia 
pasaulio kolonijinė imperija nei

įpusėjusią salėmis pasivaišinimui. šokiams. 
ža;dimams. Net ir esant blogam 
orui, ir didelės gegužinės daly 
viai čia gali jaukiai praleisti 
la ką. Kas jau čia yra buvęs, visi 
džiaug asi puikia apkrka. Šį 
kartą Balfas kviečia visus lietu
vius su svečia's gražioje aplin
koje ir geroje nuotaikoje pra
leisti vasaros dieną.

Į p kniką iš Chicagos bus ir 
autobusai, kiek tik jų reikės. 
Norintieji važiuoti autobusais 
prašomi registruotis iš anksto. 
Pas ką registruotis, mūsų laik
raščiuose jau buvo skelbta. Bus 
paskelbta ir dar. Be to, darbo 
dienomis galima registruotis ir 
Balfo centre, tel. 776’7582.

Manoma, kad daug lietuvių 
nepraleis progos praleisti dieną 
puikioje aplinkoje ir tuo pa
remti kilnius Balfo darbus. 
Balfas laukia visų savo mielų 
rėmėju ir svečių.

P. Venclova

Džiaug;amės jau 
vasara. Jaučiamės laimingi, ku_ 

I r>ų nespaudžia nedatekliai ir Į 
I vargas. Tapiau pasaulyje ne vi- 
I sus lydi laimė. Ir mūsų brolių 
Į lietuvių yra daug lydimų nepa
baigiamo vargo. Ypač toje ša
lyje, kurią valdo sadistiniai kri- 
m:nal'stai. Kiekvieną dieną 
laikraščuose matome pavar
džių, .kurie dėl laisvesnės min
ties ar net dėl to, kad yra lie
tuviai. kenčia vergų stovyklose, 
psichiatrinėse ligoninėse, kalė
jimuose. O kiek yra tokių, kurių 

į ir vardų nežinome. Be to, ką 
pergyvena .tų suimtųjų šeimos 
— seni tėvai, maži vaikai, palik-

. Be to. ir 
laisvajame pasaulyje dėl įvairių 
nesėkmių yra reikalingų pagal
bos. Jų visų viltys nukreiptos 
į laimingesnius, laisvus gerašir
džius tautiečius. Laisvajame pa
saulyje tam turime ir garbingą 
organizaciją — Balffą. Balfe su
sibūrė žmonės, kurių tiesioginis 
rūpestis — palengvinti sunkią 
vargstančiųjų dalią.

Žinoma, Balfas nieko negalė
tu nuveikti be visų duosnios 
rankos ir geros širdies lietuvių. 
Tam ruošiamos rinkliavos, o 
kartais ir pramoginiai parengi
mai. Parengimų tikslas — pa
pildyti pašalpoms išteklius ir 
atkreipti visuomenės dėmesį į 
šios kilnios organizacijos darbus.

Ir dabar štai, vasarai įpusėjus, 
Balfas rengia gegužinę-pikniką. 
Piknikas Įvyks rugpiūčio 5 die
ną Jonynų sodyboje; Indianoje, 
netoli Beverly Shores. Šią vietą 
daugelis Chicagos ir apylinkių 
lietuvių jau žino. Tai tikrai žavi 
vieta, kokių gegeužinėms Chi
cagos apylinkėse nėra. Gražūs 
sodai, gerai įrengtos patalpos su

ti be duonos kąsnio.
*

nuo 
gana ilgas 
patalpinta 
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Milžinams Concorde 
lėktuvams nesiseka

PARYŽIUS. — Prancūzija 
svarsto sustabdyti didžiųjų su- 
personinių (už garsą greitesnių) 
Air France Concorde lėktuvų 
operacijas. Likvidacijai svar
biausią priežastį laikraštis Les 
Echos nurodo naująjį degalų pa
brangimą, bet valdžia, kuri yra 
Concorde (visų 4 lėktuvų) savi
ninkė , pasiaiškino tokių inten
cijų neturinti. Concorde opera

cijoms valdžia kasmet duoda 
'Air France bendrovei $23 mili
jonus subsidijų.

Londono British Airways pra
nešė, kad ji stengsis savo pen
kių Concorde operacijas išlai
kyti, nepaisant degalų pabran
gimo.

’ jų žodžių dėl jų buvusio kolonializmo, vi
sai neprimindami savo pačių

• - - žiauriausio pavergtųjų išnaudo- 
Ijimo. Yra keista ir nesupranta
ma, kad vakarų pasaulio žinių 
perdavimo tarnyba (News mi- 
dia): laikraščiai, televizija ir 
radio apie sovietu kolonializ
mą beveik visai tyli arba tik 
retkarčiais teprasitaria pusiau 
lūpomis- Šioje pavergtų tautų 
protesto demonstracijoje aš ma
tau ir lietuvius. Su jais vergų 
Gulagose aš kalėjau kartu ir 
dabar lietuvius čia matydamas 
aš juos sveikinu “Labas Die- 

vienai savo kolonijai nesuteikė nas Pasakė Moroz. Tą lietu- 
bet atvirkš"iv^^ pasisveikinimą jis pakar

tojo du kartu, bet jo kalbos 
persakyto  j as nepajėgė tų dvie
jų žodžių pasakyti ištarti savo 
angliškoje kalboje.

Užbaigai kun. J. Prunskis su
kalbėjo palaiminimo maldą 
(benediction). Minėjimas bai
gėsi 2 vai. p.p.

Toje Protesto demonstraci
joje, visą laiką buvo nešiojama 
ištisas miškas plakatų su įrašy
tais, protesto šūkiais, nukreip
tais prieš Sovietų S-gą, o taip 
pat kiekvienos tautinės grupės 
dalyviai iškėlų nešiojo nedide
les savo tautines , vėliavėles-

nepriklausomybės
čiai, savo kolonijų skaičių dar 
padidino prisijungdamos ir pa
vergdamas iki tol buvusias lais
vas tautas, jų tarpe ir Pabalti-

valstybes Lietuva, Latviją cių Hackekreuz. II dalis 
to žemėlapio tęsėsi 
aptvaras, kuriame 
keturiomis eilėmis 
spalvos 144 sovietų 
kūjis ir pjautuvas
kumpo pjautuvo pakabinti S-l 
pakaruokliai, vaizduoją bolše
vikų, komunistų 34 pavergtas 
tautas ir valstybes. Pats T. Zie- 
rinš persijuosęs storais geleži
niais retežiais, demonstrantams 
ir praeiviams aiškino to savo 
kūrinio riksme, —

Kristus žmonijai atnešė mei
lę ir viltį, o Marksas ir Leninas- 

kerštą, neapykantą, vergi
ją ir beviltišką nusivylimą.

Toje nemažoje aikštėje ga
lėję būti prisirinkę keli tūkstan
čiai pro'testuojančių denions- 
trantų.

A. Pleškys

Sergės"!?

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

■ ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODEy
---- ------------— 2530 BLUE ISLAND AVENUE

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

Vaizdas buvo pasigėrėtinai pui
kus ir uždegantis ir toliau ryž
tingai ir nenuilstamai kovoti su 
ta žiauria žmoliijos gėda ir tau
tų pavergėjais sovietiniu, bolše
vikiniu komunizmu.

Visus tuos plakatus savo 
apimtimi ir dydžiu pralenkė, 
nepailstamo ir darbštaus ko
votojo latvio Tedis Zierniš kū
rinys vaizduojąs iKJlševikų, ko
munistų pavergtas tautas. Tas 
jo kūrinys susidėjo iš dviejų 
dalių: I dalis, tai sovietų im
perijos ir bendrai komunistų 
pavergtų tautų didžiulis žemė
lapis, nudažytas raudona krau
jo spalva. Virš to žemėlapio, 
ties viduriu matėsi liūdna, su 
erškėčių vainiku ant galvos ir 
per veidą varvančiais dideliais 
kraujo lašais Kristaus nusviru
si galva,' su meile ir gailesiu 
žvelgianti iš anapus geležinės, 
spygliuotų vielų užtvaros, že
miau Kristaus galvos pavaiz
duoti dviejų žiauriausių im
perijų emblemos, sovietinis kū
jis ir pjautuvas ir vakiečių na-

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them 
the chance... use
A Sergeant’s

the petcare people
e 1979 MJJter-Morton Company, a sutstrfteiy c!

A H“ Robins Co. Richmond. Virginia23230

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

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

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

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

TeL 476-2206

ĮMINIMI

J

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 H dalis,

Minkšti viršeliai „ $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ $15.0d

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

Rėmėjams bus naskirstvtos vausios. vertingos dovanos.

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM ' Tablets are 
50% stronger than Doan's. 
Before you take Doan s FMis for 

muscular backache, renember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Dčan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pan rebever per 
dose to relieve backache

To reduce pa»n, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely n minutes’ There s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as di octet

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

__ t $10.00

:i'No. 79 > : .

| _ mawisno*, CHICAGO a, ILL. Friday, July 27, 1979



TH1 LITHUANIAN DAILY NEWS , :

FtaLtbri Daily Exept Sunday by Tie Lithuanian Not Pub. Con tse- 

I7D $♦. HahNd ttrwt, Chfcaęe, I1L M*. TelsHfm Cl-4106

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Aa oi D*««mb«r L }977 
SubtcriptUn Lttw:

JL Chiragn OO DeT 318.00 XT

pamesi metu -----------------------
trims mėnesiams _____
vienam menesiui

<16.00
f 9.00
M X.00

iix months, $10.00 per 3 months. In 
jther USA localities $30.00 per year, 
$18.00 per »x months. 39.00 per 
three months, Canada $33.00 per year; 
xhex countries $34.00 per. year.

Kanadoje;
metama --------------------------
puaei metu ___________
viena tu mėnesiui _______

183.00
>18.00
I K50

20 centą per copy. Užsieniuo**:
metams _____ ,
pusei metu-----------------------
vienam mėnesiui _____  _

884.00
318-00
1 4.00

Nuq iruodiio d.
Di an raibio kaiaoa:

fcicagoje ir prieime^čiuoeer 
metam* ______ ;________ 333.00 N&ujienoc eini kasdien, išakiriant
pusei metų ___   118.00
trims menesiams M . .L___ 310.00
rienam mėnesiui _______ $ 3.50

sekmadienius. T eldiją Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Oi. 30608. Teist 01-8100.

• ■_
aunu* JAV vietos®;
metam?_______________ 330-00

Pinigra reikia dusti pežta 
Ordsriu karu <1 užsakymu.

Koosy

NAUJIENŲ mitinė atdara kasdien, ižakyrta sekmadieniui. ntM
9 vai. ryto Iki 3 vaL vakaro. šeštadieniais — iki U TtL

“Žvilgsnis j ateities Lietuvą”
’ i - 4

' Tokiu antgalviu tilpo Lietuvos pogrindžio “Aušro
je” No. 14(54) straipsnis, kuriame pasisakoma dėl Lie
tuvos ateities, kas verta įsidėmėti visiems politiniams 
veiksniams ir išeivijai. Verta priminti, kad pogrindžio 
“Aušra” save skaito originalios “Aušros” tęsiniu ir at
stovauja nuosaikiai tautinei minčiai.

Įžangoje pasisakoma: “viena galime neabejoti — 
Lietuva vėl taps laisva ir nepriklusoma!” Toliau seka 
principiniai pasisakymai:

“Mūsų tautai nuo nepriklausomybės netekimo 
dienų visą laiką teko gyventi diktatūros sąlygomis. 
Jai iki gyvo kaulo įsiėdė ta diktatūra—tiek bolešvi- 

: • ,kų> tiek nacių. Tad negali būti nė abejonės — atei
ties Lietuva bus demokratinė! Visas mūsų nacio
nalinio atgimimo judėjimas nuo Basanavičiaus 
“Aušros” buvo demokratinis. Visi šviesiausi mūsų 
protai siekė demokratijos, o ne kietos - rankos ir 
tvarkos, prievarta besiremiančios, valdžios”.

I (Dirva, 12. VI. 1979)
Toliau pasisakoma: “Bet būkime objektyvūs... per 

tą dvidešimtmetį būta ne tiktai laimėjimų, bet gi ir 
klaidu nesąžiningumo;~piktos valios”, (t.p.)

Taip švelniai pasisakoma prieš įvykdytą 17 gruo
džio perversmą ir bendrai prieš visus diktatūrinius są
jūdžius, kurie nepriskiriami prie “mūsų tautos švie-: 
šiaušių protų”.

Tai nepaprastai reikšmingas posūkis lietuvių tau
tos laisvės kovoje, nes pereinant iš rezistencinio į disi
dentinį kovos periodą, idėjinėje kovoje prieš totalita
rizmą kovoanti Lietuva turėjo tvirtai atsistoti ant va
karietiškos demokratijos idealų .pagrindų.

Šis idėjinis Posūkis buvo padiktuotas ir kitais su
metimais. Okupantai, sutriuškinę partizaninį karą, nu
kreipė visą savo propagandą ir ideologinę ofenzyvą 
prieš stipriai besireiškiančius rezistencinius sąjūdžius, 
suplakdami juos su buvusiomis diktatūrinėmis partijo
mis, nacių koloborantais ir lietuvių Bei žydų nai
kintojais.

Norint iš šių okupantų primetamų moralinių spąstų

išsisukti ir pereiti iš gynybos pozicijų į ofenzyvą, Lietu
vos šviesiausi protai turėjo atsipalaidoti nuo visų parti
jų ar sąjūdžių, kurie pasuko antidemokratiniais keliais, 
o tuo labiau nuo tų? kurie ieškojo išsigelbėjimo nuo ko
munizmo persimesdami į Hitlerio kuriamą Naują
ją Europą..

Mus mažai pasiekia iš Lietuvos liberalinio ar kai
raus nusistatymo pogrindžio spauda, bet galimai netoli
moje ateityje išvysime juodą ant balto, aiškius pasmer
kimus ir visišką atsirubėžiavimą nuo Lietuvos demokra
tijos duobkasių ir ypatingai nuo nacių kolaborantų ir 
žydų priešų bei jų globėjų ir užtarėjų.

Ką tai reikš mūsų veiksniams ir bendrai visai lietu
vių išeivijai, tai paaiškės netolimoje ateityje. Bet jau da
bar iškyla svarbiausias argumentas prieš visus ALTos 
griovėjus, nes sugriovus šį vieninteli visų išeivijos lietu
vių demokratinių jėgų organą, kas ateityje turės mora
linę teisę atstovauti ir padėti kovojančiai lietuvių tau
tai už demokratinės Lietuvos atstatymą?

Ne ALTa yra atgyvenusi savo amžių, bet įvairių 
diktatūrinių sąjūdžių dienos yra suskaitytos, kaip tai 
liudija vykstantis istorinis procesas visame pasaulyje. 
Užtenka pažvelgti į Persijos šacho, Idi Amino ar A, Są- 
mozos likimą, kad supratus, kuriais keliais nudardės 
mūsų diktatūrininkai į amžinybę.

Taip pasisakoma tautinėje ir nuoseklioje “Aušroje” 
apie santykius su Bažnyčia ateities Lietuvoje. Dar griež 
tesnius pasisakymus išgirsime iš liberalinės ir radikali- 
nės spaudos.

Trumpai tariant, pasaulietiniai sąjūdžiai, pasisaky
dami už Bažnyčioss atskyrimą nuo valstybės, tuomi Pasi
sako prieš klerikalizmą, dominavusį prieškariniais lai
kais tėvynėje ir smarkiai įsigalėjusį išeivijoje.

“Aušros” užimta pozicija dėl Bažnyčios atskyrimo 
aiškiai prieštarauja LKB-Kronikos, kaip ir visos katali
kiškos pogrindžio spaudos, nusistatymui, nes jie atsime- 
tusius nuo Katalikų Bažnyčios laiko žuvusiais lietuvių 
tautai.

Jei nuoseklioji vidurio nusistatymo “‘Aušra” • rado 
reikalą taip pasisakyti, tai įrodo, kad naujoje kartoje, 
ypač inteligentijos sluokniuose, dominuoja negatyvus ar 
abejingas nusistatymas Bažnyčios atžvilgiu. “Aušra” jų 
nei pasmerkia, nei išskiria iš lietuvių tautos, bet norė
dama juos įtraukti į bendrą kovą už tautos laisvę, turėjo 
pasisakyti prieš katalikų ideologinį dominavimą ir pas
merkti klerikalizmą, paliekant Katalikų Bažnyčiai, kaip 
ir kitoms religijoms, vien moralinio veikimo plotmę.

Šis radikalus idėjinis kitėjimas Lietuvoje privers, 
anksčiau ar vėliau, politinius veiksnius ir šiaip paskiras 
partijos ar sąjūdžius pasisakyti tuo klausimu ir užimti 
atatinkamą poziciją. Joks veiksnys negalės apeiti šio 
opaus klausimo, kaip negalės nepasisakyti dėl demokra
tinės Lietuvos atstatymo.

Y. K.

VL. BAKENAS

Pastabos iš tolo
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 

GARBĖS TEISMO DĖMESIUI

Ryšium su Lietuvių Žurna- vių spaudos teisę pasisakyti 
listų S-gos Garbės Teismo išei- okupuotoji Lietuvon vykstančių 
vijos spaudoje paskelbtu š. m. L-&S, narių reikalu — ” , . , 
gegužės mėn. 2 d. “Manifestu”'atiinti ar apriboti L.Ž.S. nariui 
mėginant apriboti laisvos lietu- teisę lankytis okup- Lietuvoje

M. Šileikis Zion City vasarnamiai

ir kituose komunistų valdo- lankymąsi okupuotoje Lietų- ■ no praktikoje, labai mažai ir 
muose kraštuose V turiu didelio j voj e. Toks veiksmas netik ken- paskutinysis, pats paskiausias 
malonumo tam “teismui” pri-lkia pavergtųjų lietuvių išsi-'ir reikšmingiausias mano skai- 
minti Amerikos Lietuvių Tau- vadavimo pastangoms ir ardo tymuose, tai — Birutės Keme- 
tinės S-gos XVl-to seimo vienui išeivijos vienybę, bet sti- žaitės labai kritiškas vėrtiiiimas 
iš rezoliucijų (nr. 7),- kurios'prina okupanto užmačias vyk- A. Kairio romano “Po Damok- 
buvo paskelbtos “Dirvos” š.m.jdyti tautos kultūrinį ir fizinį lo Kardu”.

(Bus daugiau)liepos mėn. 12 d- laidoje nr.' genocidą”.
27-3). I Jokie komentarai prie tos re-

Bet, pirm, negu pacituojant Į zoliucijos nereikalingi, nes ji j 
garbiesiems laisvojo pasaulio taip lietuviškai aiški, kad ne-i 

“teisė- reikia pridėti daugiau nei vieno 
tekstą, 

ką: ne-

garbiesiems laisvojo 
lietuviško žurnalizmo 
jams” tos rezoliucijos 
noriu priminti dar štai 
žinau lietuviško laikraščio, ku
ris pagal to “Garbės Teismo”’ 
postrinavimą kada nors būtų 
mėginęs kuriam nors L.Ž.S-gos j tai būtų likę tik mano vieno 
nariui-atimti (ar apriboti) tei- į pasigėrėtini mintyjimai pers- 
sę lankytis okupuotoje Lietu-i kaičius Birutės Kemežaitės la
voje ir kituose komunistų kraš-|bai kritiškas pastabas apie A- 
tuose. Žinau, net ne vieną, tos Kairio romaną “Po Damoklo 
S-gos narį, besilankantį, oku- Kardu”. Nesu joks literatūros 
puotoje Lietuvoje, ir apie juos į kritikas ir dėlto, kai perskaitau 
mūsų spaudoje • . . nei šnipšt... kokį nors naujesnį mūsų litera- 
Juk, pagaliau, koks čia. didelis t tūros “perlą”, jei nepatinka- 
daiktas, jeigu koks Jonas ar numetu į kampų ir užmirštu, 
Petras, kad ir kokios lietuvis- nes žinau, kad yra mūsų visuo- 
koš organizacijos, net jos vai- menėje (ačiū Dievui) žmonių, 
dybos, nurys lankosi okupuotu- kurie yra kompetentingi “pa- 
je Lietuvoje? Joks lietuviškas'vartyti” ir pasvarstyti bet ko- 
laikraštis nėra pasisakęs prieš, kią naujai pasirodžiusią “kny- 
savo artimųjų ten lankymą irj gą”. Skaitau beveik visas kriti- 
jų rėmimą. Bet yrą atsitikimų, kų pastabas — pasisakymus, 
tiesa — labai retų, iki - šiol, tur- netik lietuvių, bet ir amerikie- 
būt, tik vienas, kai kokios nors j čių, negi supirksi visas Ameri- 
organizacijos nąrys turi joje ir 
kitą užimamą vietą ir titulą ir 
jį nepalieka “stalčiuje” — net

žodžio.

Sveikinimas Birutei 
Kemežaitei

Būčiau gal ir nutylėjęs, jei

vykdamas okupuoton Lietuvon, 
kad ir privąčiais reikalais. Kaip 
tik čia, Lietuvių žurnalistu 
3-gos Garbės Teismui, manau, 
bus pravartu paskaityti Tauti
nės S-gos XVIto j d Seimo rezo- 
lujęiją Nr. 7, kurios tekstas, pa
žodžiui, yra toks:” .

“Seimas pasisako prieš išei
vijos lietuvių centrinių organi
zacijų vadovaujančių asmenų yra

koję išeinančias mūsų (lietu
viškas) knygas, juo labiau šim
tus amerikoniškųjų? Prie šir
dies, žinoma, pirmoje eilėje yra 
lietuviškoji kritika. Kartais to
kią kritiką perskaičius numo
ji ranką ir tai viskas . . . Kar
tais — nusimeni, kartais — 
pyktelėji, kartais . . ., taip kar
tais ... labai labai, labai re
tais atsitikimais- kritiką skaitai 
ir skaitai net du ar tris kartus 
ta kritika besigėrėdamas- Taip.

buvę tokių atsitikimų ma-

Iranas nori nusikratyti 
revoliucionieriy tarybos
TEHERAN. — Grupė Irano 

politinių partijų paskelbė pagei
davimą didesnių permainų tni- 
nisterio pirmininko M. Baząr- 
gano laikinojoje vyriausybėje ii 
likvidavimo galingosios revoliu- 
c/nės tarybos.

Tautinio Fronto (seniausiom 
Irano "politinės organizacijos.) 
lyderis Seghart Parsa pasakė, 
kad buvimas kelių sprendimus 
darančių grupių privedė kraštą 
prie chaoso ir suirutės.

Žinių agentūros Pars praneši
mu, premjeras pareiškė, ^ad 
revoliucinė : taryba, susidariusi 
iš musulmonų kunigų, . turėtų 
savo galią ir valią perduoti-ka
binetui, nelaukiant kol bus iš
rinkta nacionalinė asamblėja 
(steigiamasis seimas).

Tuo tarpu vakarų Irane, kaip 
pranešama, ginkluoti kurdų 
maištininkai užvaldė vieną po
licijos garnizoną ir šešis tos sri
ties kaimus.

• Gerai sutariančių ir įpratu
sių šunų grupė geru sniego keliu 
gali vežti rogutes su vienu as
meniu .net 5 mylias per 30 mi
nučių.

• Pasaulyje apginama apie 
10,000 įvairių žydinčių gėlių bei 
dekoratyvių augalų.

ANDRIUS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI K PRAEITIES MIGLŲ
Į VAKARUS

(Tąsa)
— 1939 m. lapkr. mėn. 23 d.pasikėsintojui 

visai nebuvo bylos teisme. Jis padėtas į kacetą 
administracijos nutarimu. Vokiečių patriotų bu
vo ruošiamas valdžios perversmas ir tas sutapo 
1939 m. su lapkr. mėn. pasikėsinimu. Vieni sako, 
kad tai pripuolamas dalykas, o kiti tvirtina, kad 
kompartija, sužinojusi apie ruošiamą patriotų 
perversmą, savo pasikėsinimu norėjo užbėgti už 
akių, žodžiu, tas dalykas^ neaiškus ir tik vokie
čių istorikai tą dalyką nušvies ateityje.

—Goebbelsas kalbėjo tik apie Mueūcheną,- 
nutylėdamas vokiečių patriotų sąmokslą. Mat, 
tas nepopuliarus dalykas, nes visi vokiečiai ne
nori karo su Vakarais.

1944 M. GIRDĖTA VERSIJA APIE 
KLEŠČINSKĮ

1944 m. rugp. mėn. 15 d. pradėjęs dirbti K. 
Brauno metalo fabrike Smalkalden mieste,, Tue- 
ringijeje susitikau keletą rusų baltosios armijos 
karininkų, atsiųstų iš Berlyno. Darbas vyko fab
rike dviem pamainom. Bendrai 60 valandų sa
vaitėje., Naktinė pamaina neskaitlinga ir joje

dirbo prie specialių mašinų rusai kąriųiukai. Aš 
dirbau prie metalo tekinimo staklių pakaitomis 
vieną savaitę dienomis, o kitą savaitę naktimis. 
Bedirbdamas naktinėje pamainoje susipažinau 
su caro annijos buvusiu poručiku Grigorijum (pa
vardės nebeprisimenu). Mūsų kalbos dažnai lies
davo dienos aktualijas. 1945 m. vasario mėn. Gri
gorijus pasiteiravo iš kokios aš vietos Lietuvoje. 
Atsakiau, kad Utenos apskrities ir pasiteiravau 
iš kur jis žino Lietuvos vietoves. Sakėsi, buvęs 
keletą kartų Novo-AIeksandrovke (Za^azuose). 
Jis klausė ar aš pažįstąs Zarazų komendantą Pa
šilk Pasakiau, kad jo asmeniškai nepažinau, bet 
1941 m. birželio mėn. lietuviškuose laikraščiuose 
buvo rašyta, kad bolševikai, bėgdami iš Zarasų, 
jį kalėjime sušaudė. “Tai bolševikų kerštas už 
Kleščinhskį” — pastebėjo Grigorijus.

Prašiau papasakoti tą Istoriją. Jis, pagalvo
jęs, pradėjo pasakoti. Štai jo žodžiai:

Generolas Konstantinas Kleščinskis baigė 
karo akademiją 1910 m. ir pirmojo pasaulinio ka
ro metu pateko į vokiečių nelaisvę.Iš Vokietijos vy 
ko į Rusiją per Lietuvą 1919 m. ir sustojo Kaune. 
Čia stojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu. Kleš
činskis, nors nemokantis lietuvių kalbos, buvo pas
kirtas Lietuvių kariuomenės inspektorium prie 
antros divizijos Panevėžyje ir 1920 m. rugp. 
mėn. paskirtas generalinio štabo viršininku.

Lietuva sudarė sutartį su SSSR 1920 m. lie

pos mėn., kurioje buvo įrašytą, kad Lietuva ne
leidžia veikti ir vykti per savo teritoriją balto
sios armijos karininkams, agentams ir diversan
tams į SSSR. Po pilietinio karo iš Rusijos į Vaka
rus pasitraukė apie 200,000 baltosios armijos ka
rių, kurių apie 150,000 apsigyveno Prancūzijoje. 
Baltosios armijos pagrindinė būstinė buvo Pa
ryžiuje, su vadais generolais Kutepovu ir Miu
leriu. Antroji agentų būstinė buvo Berlyne. Iš 
Berlyno pro Karaliaučių su pasais ir be jų vyko
me per Lietuvą į Zarasus ir iš ten per “Lenkijos 
■koridorių” į SSSR.

— Lenkai nedarė kliūčių, — tęsė Grigorijus 
— mums vykti per savo “koridorių”, tik neleido 
ten nakvoti. Zarazų apylinkėje turėjome daug 
pažįstamų rusų dvarininkų, Pas kuriuos rasda
vome globą ir poilsį. Bet SSSR čekistai suuodė 
mūsų išdaigas ir pradėjo veikti per generolą 
Kleščinskį. Pastarasis išsaukdavo pas save Za
rasų apskrities karo komendantą Pašilį ir jam 
griežtai ir įsakmiai pabrėždavo, kad baltosios 
armijos agentai nesilankytų ir nenakvotų Zara
sų apskrityje. Griežti karo komendanto įsakymai 
mus labai varžydavo. Kadangi zarasiškiai mūsų 
globėjai su karo komendantu, medžiodavo ir 
šląip buvo pažįstami, tai ilgainiui įvairiais bū
dais sužinojo Kleščinskio potvarkius, nukreip
tus prieš baltuosius.

Tuomet Paryžiaus diversijas štabas nuspren

dė surinkti smulkiu žinių apie Kleščinskį. gtabo * 
aplinkoje atsirado karininkų, asmeniškai paži
nojusiu generolą ( jo motiną ir net žmoną. Kai ' 
kurie karininkai žinjo jo mažą dvarelį Mogilia- 
VQ gubernijoje, Žinių rinkimo ekspedisijoje da
lyvavau ir aš. Atsiradome prie Dniepro, Roga- 
čiovo ar Vychovo apskrityje ir tuomet tiksliai 
nustatėme, kad jo žmona ir motina gauna pensi
jas iš SSSR valdžios ir gyvena dvaro buvusiame 
kumetyne.

Grižus į Berlyną, mūsų žmogus buvo nusių
stas į Kauną oficialiai pas Lietuvos karo žval-5 

;gybos viršininką, buvusį caro armijos karininką, > 
dirbusį karo metu rusų armijos kontržvalgybo
je. Tas pats karininkas Poloyinskis (Budrys) to
se pačiose pareigose dirbo Lietuvos respublikoje ' 
ir gyveno Kaune. Pohąvinskis su padėka prizmė 
mūsų žvalgybos teikiamas žinias apie Klescjns- 
kį. Matyt, tos mūsų žinios pasitvirtino ir genero
las Kleščinskis 1923 m. buvo atleistas iš Lietuvos 
kariuomenės, o 1927 m. geh. Kleščinskis buvo su
čiuptas su daiktiniu įrodymu — jo ranka rašytu * 
slaptu pranešimu asmeniškai perduodant Svietų 
Sąjungos atstovybės pareigūnui. Jis, kaip šni
pas, karo lauko teismo sprendimu |9£7 m. buvo 
sušaudytas prie '4 forto,'. Kauno senos tvir
tovės. - V f
» (Bus daugiau) 4
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AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 .So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Pnima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6004

TEI-------BE 3-5893

DR. A. B. GLE VELKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Štraat 
Galindos pagal susitarime.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

W***ch«*t«r Community klinika* 
Medicinos diroktorios

1938 S. AUnhoun Rd„ Wastcnwter, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienom!* ir 

kas cotrą šeštadienį 8—3 vai.
Td.: 562-2^27 arba 562-2728

DR. FRANK PLECKAS 
dPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W 71 St. T«l. 737-5145

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"contact lenses”*

VąL kgai suatafimą. Uždaryta treč. L.—._
! Prėskos tapybaLucientes

do neigiamybė, tai I vrlengvaSj palvių politikų diskusijos? Vil- 
pasitikėjimas svetimųjų vilio- niaus klausimu .
niins* kaip tefcingfci iu' ų tav

i:. (1^

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

ketvūrtd. 5—7 v*l vak.
Ofh© ♦»!•£: 776-2380

Rezkicnclio* 448-5545

J. VENCLOVA

LIETUVOS POLITIKA,
IŠDAVOS IR SUGESTIJOS

DR. VYT. TAURAS 
i‘ gydytojas ik :hikuu>as 
bendra praktika, spec. MOTERŲ Ilges.

Ofiaai 26S2 WEST 5nh Si R2ET
. - . Tat. FR 8-123

OFISO VAL: punoL. antrad, trečiad. 
it penxL 2-4 ir 6-8 vai vak. deatadie- Į

J. Venclova yra padaręs, parašęs ir išleidęs visą eilę 
Lietuvos ir .lietuvių tautos praeitį liečiančių knygų. Jis 
naudojosi lietuvių ir užsieniečių studijomis bei doku
mentais. “Lietuvos politika” yra paskutinioji jo studija. 
Šią ir kitas J. Venclovos knygas galima gauti, jeigu jos 
dar neišparduotos, “Naujienose”. 'N. Red.

(Tęsinys)

I mas lietuviams yra ir pavydas’’. 
Dėl vėlavimisi lietuviai daugelį

Lietuvio Būdas

Istoriniai šaltiniai (A. Bre- 
niensis, M., Lituanus, prof. L.

tos pirminis dr/j. Ba;a
701) pareiškė: ‘'Mes, 1 c! aviai 
lengvatikia’ esame ir k ' g?-u 
žodžiu l>ei m'Jbhgiumi v’ėuo- 
me; lengviausiai galimi įveikt: 
ir lailiėti iii ant sftv , pusės'. 
1 a ]), senovės JišS&nų baidrui 
lenkai meilikavimu jt.kino, jog 
lie uvių kalba liuką tik 
pun — hi TŽikštiUš’.- t >a:> kaip 
teisingai Ori V.- ktilfirka p- a š 
kino: “Jėi lieldVių ki'ba tinka 
tik chlepaniš, t ii ♦< u lenkų 
chlopas kalba Hėtttvišk n''. Vie
nok lenkų bajorams nriuivo pa
že m nimų, kada lerikų chlopas 
kalkėj 
kieme 
kalba buvo paniekinir.r>s.

Dar ir šiiiidiėff, k- da mūsų 
tau a pasvi- yla hf.nili išk;:m li
kimai: gyvent ar žūti, netrūks
ta pas lietuvius sui gene is ba
jorų, kurie, svetimųjų apaštalų 
indafotrinuoti, bijosi lietuvybės 
bei lietuviškos dvasios gaivini- 

; rho, laikydami tai atsilikimu 
Į nuo kultūros. T at jie baugina su 
1 niekuomet nebūtais mūsų tautos^šias lietuvių silpnybes savo po- 
| dalykais: “lietuviškais šoviniz- litiniams tikslams atsiekti. Nau- 
! liiais”, “lietuviškos dvasios ma- dojant seną romėnų politikos 
| nijomis” ir pan. Jiems tik for- dėsnį “Divide et impera”, jiems' 
į ma gali būti lietuviška, o turi- pavyko, karia lietuviams buvo 
[nys privalo būt internal oralis-, labiausiai reikalinga vienybė, 
’kas, nors ir bajorių Lietuvos i sukurstyti Lietuvos valdovus žu- 
valstybė savo forma buvo lietu- (lyti viens kitą, šio vyliaus pa- 
viška (Lietuvos ženklas — Vy- sekoj buvo nužudytas išmintin- 
tis ir t.t.). bet kada šioj valsty-.giausias Lietuvos valdovas Min- 
bėj nebuvo lietuviškos dvasios’daugas, kuris siekė suvienyti vi-

!— ji žuvo- įsas lietuviškas kiltis Į vieną Lie-
Anot S. Čiurlionio (Lietu--tuvos tvirtą kūną, žymiausias 

voj, Vilnius, 1910) , yra neina-j lietuvių didvyris, karalius Kęs- 
ža lietuvių, kurie kalba lietuvis-į turis, kuris praleido beveik vi- 
kai, bet galvoja svėrimtautiškai, są savo ilgą amžių ant žirko,

■ J. Janonis (Laišk. lietuviams/gindamas Lietuvos laisvę etc.
(Bus daugiau)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Jelik šk&i, O mūsų pai- 
bajorfitns kaibė i save

»Di Btašč-o “j vies ’ vvriitisias 
'd-ik enus (L. Bistras išporino 
!gą st.a’-psnį savo oficioze: 
‘i ai 7 pr.SiSiiKyd .nm jis (če- 
pmskis) neapsiriko, t k balsiai 
visiems perskaitė, ką kiekvienas 
sąinmi ngks lietuvis s?ni-J š r- 
dy nešioja (Vitniius reikalu)”.

Tuo tarpu latvių istorikas K.
‘ dilo- Staišans (Latviešn un imtuvie- 

šu a istrumu a;.gab?l j iikteni, 
1958), km is, gyvendamas Vil
niaus kreš^ė, buvo gerai šusipa- 
ž nęs su rtetes taut niais santy-; 
kiais, priėjęs išvados, jog būtų 
p.Jtakę nei.go laiko būti Vil
niaus kr. štui integraline Lietu
ves valr'ybės da.iiii’. kad jis F 
b'.t’j piliai atlie uvė’ęs. Prof.

nr ) paryškino: “Vilniaus kr š- 
i lenkiškumas buvo tik pavir- 
šut'n škai nusėdę^ apie miestus 
ir dvarelius”.

Kiek igliau buvo aps'stota 
prie neigi.'mų lietuvių būdo sa
vybių, kurios ’ėmė Lietuvos 
jiolitilįa: Tuo labįiau, kad 
lietuvių j riešai panaudojo

tvirta kūną,

uviams

"Ilsisi ir tyli visa žemė, dzi. ugiasi ir linksmai iūkauįa".
Iza. 14:7.

Dėkojame Dievui už toki brangų ir širdį palinksminanti jojo pažadų, 
nuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo- 
c6ms pilno ir amžinu gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiau^.

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

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
44ĮJK1 Mašinoms Vieta 
S’®’/ Tei. 737-8600 
See TeL 737-8601

s &ILKlKISt 0» P• iRhesa ir kiti) liudija, kad lietu-
L OKTHOPEDAjs-PBOTE^fSTAS • viai buvo sąžiningi, blaivūs, do-

i pagiibi fc4om«, humaniški, taupus, darbštus, 
narsūs, vaišingi, sumanūs, ku* 

j pini vaizduotės, švelnūs ir pan. 
Į Vienok lietuviai turėjo ir turi 
| neigiamų būdp savybių, dėl ku- 
Įrių lietuvių tauta turėjo daug 

‘j nesėkmių. Frof. E. Rečius (117- 
■Į 431) nufo'dė: “Būdami gink ir 

1 žemdirbių, labai prisirišusi prie

Aparatai - Protezai. Mdd. ban- 
Žm utizai. Spėciaii į, 

EAxca ir t t.

Talat.; PRoapact #-5084

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

. Prostatos,, inkstų ir šlapumo

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

• DR. A. MILIUS
Moterų ligos, čhirūrgija. - 

Ž037 Cfeiitral Avė,
Sfe: f ėtefsbufg, Fla. &710

f” . TeL (813) 321-1004

PERKRAUfTYMAI

MOVING
-į, Leidimai — Pilna apdraudė

* ŽEMA KAINA
R. i E R* NAS
Tat. WA $-#063

b- — ------- -

savo papročių, tauta — lietuviai 
lengvai pasiduoda likimui, ne
bando jo nulemti savo valios pa
siryžimu • . . Gi dažnai lietuviai 
nepasisekimus bei nelaimes pa
teisina: “Tokia jau buvo Diėvo 
valia”. O kada tik likimu pasi
kliaujama,. tai dažniausiai pra
laimima. Ir. priešingai, gyveni
mo’ tikrovė byloja, kad tik akti- 
vieji ir sumanieji laimi. Tiems 
dažnai ir Dievas padeda.

Prof. .L Žilinskas (200-116 ir 
118) šalia gerų flufOdė ir dau
giau neigiamų lietuvių savybių: 

| “Istorija mums parodo, kad lie-

kartų priešų buvo pastatyti prieš u r.r.) konstatavo: “Lie-į
įvykusį faktą ir tuorni pralaimė- įuvius galima šuškirstyli Į 3 ka-- 
davę. tėgorijaš: 1) ktiriti gyslose teka'

lietuviškas kraujas, bet kurie! 
save jau nelaiko. lietuviais, 2) i 
kurie dar save Igiko lietuviais/ 
bet yra nesąmoningi ir nesusi- ■ 
pratę, 3) -visi susipratę lietu- į 
viai”. " ■ - - -y ' |

O kaip -klaidino lietuvių visuo-' Cambridge, Mass., nutarė kreip- 
mene, svetimo raugalo prisige-į ti’s Į pasaulio valdžias tuojau pa
rt, iiiūšų iškilūs politikai, buvę skelbti moratoriumą — penke-1 
nejlrikl.- LiėltiVos švietimo mi- rems metams visiškai sustabdy- , 

: nistėriai .'ir Lietiivos ūniVęrsite- ti visų atominių energijos jėgai- 
to pfėfėšofiai, nurodė prof. dr. nių konstrukciją.
J. iriabrild (3IL130 if 133): “Jei į Moratoriumo tikslas -— duoti į 
mės Viliiių dabar atgautume, Į dar penkerius metus laiko stu- r 

dijoms ir viešoms diskusijoms i 
apie branduolinės energijos ri
ziką. kaštus ir jos naudą.

SOPHIE BARČUS Į 
rAbUč iiiMdS VAUfl&M | 
VtoM programa Ii WOPA,

tuviai pasižymėjo didele tėvy
nės meile, drąsa, pasiaukojimu 
ir ištikimybe. Lietuviai pasižy
mėjo kantrumu, draiiširiingUmU, 
savigarba . . . Lietuviai turi kai 
kurių ir neigiamų ypatybių (pe- 
tilgas galvojimas, visuomet vė
luotis pamėgimas etc). Dažnai 
lietuviai linkę į kiekvieną pra
dėta darba žiūrėti su nepasitikė
jimu. Taip pat kartais ne sveti-

Bet didžiausia nelaimė, kad 
pas lietuvius nuo seniausių lai
ku trūko vienybės bei .solidaru
mo. Ap‘e tai liudija anglosaksų 
keliauninkas Wulfsiant (9 am. 
gale), kuris savo kelionės atsi
minimuose rašė, jog aisčių, t.y. 
lietuviu kraštas -vra -labai dide
lis, kuriame yra daug pilių ir 
kiekvienoj iš jų gyvena atskiras 
kunigaikštis'bei rikis, kurie tar
pu save dažnai vaidus kelia.

Dėl šio nevieningumo ir pasy
vumo finai-ugrai, atsibastę iš 
Azijos, apie Kristaus gimimą ne
sunkiai užkariavo lietuvių kiltis 
(žiemius, rytų galindus etc), 
pasiekdami net Dauguvos žiotis- 
Nuo Karpatų 6 ainž. atžygiavę, 
slavai (rusai ir lenkai) okupavo 
lietuvių kiltis: krivyčius bei gu
dus, jotvingius ir vakarinius ga
lindus. Gi 13-14 aniž. vdkiėčitl 
ordinas pavergė liėtūvių Vakari
nę kiltį — pfūšifs, žieiii'Hidse — 
lietuvių kiltį letgaliūš bei lėtus 
ir Centrines Lietuvos d de’ę, da
li, kuri vėliau buvo pavadinta 
Maž. Lietuva. Istorikai sutinka, 
kad priešai niekad nebūtų užė
mę šių lietuviškų žetirių, jei lie
tuviai būtų veikę laiku ir vie
ningai- Vadinasi, dėl apsileidimo 
ir nevieningumo lietuviai pra
rado milžiniškus plotus savo te
ritorijos.

Dar viena didelė lietuvių bū

tai, kaip valstybė ir tauta, žlug- 
tiiinė ir (Odei yra didėlė Dievo 
iftalOfiė,- kad dar jo beturime” 
— tvirtino Lietuvos universite
to rektorius pro’f. Čepinskis ne
seniai įvykusiame niūs įvairias-

Llatuaių Ulba: kasdien nuo ptr- 
iriadienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieuiaii nuo 8:90 iki 8:K

V«d»]a Aldana Davkua 

Talafu HEmtecfc 4-2412 

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 60629

A ^Lietuvos Aidai’
_.KAZ* BRAZDŽIONYTE

Progr»mo« v»<U|»

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos Iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chtaųro, niinois 60629 

tekf. 778-5374

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi n 
ateityje.

Sąskaitai apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60619 

Ttl. 915-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 598’9400

MIDLAND |
„AVINGS!
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Passbook Savings.
4 Y^ars Satihgs 

Certificate 
(Minimum £500)

Siūlo 5 metu moratoriumą 
atominėms jėgainėms

CAMBRIDGE, Mass. — Tarp
tautinė mokslininkų ir teologu 
konferencija, kuri Pasaulio Baž- 
nyč:ų Tarybos buvo sušaukta

i

— Alžyre didelė įtampa tarp 
trijų generolų, valdančių kraštą.

Fruit-Filled Fantasies

Enjoy the fruits of summer’s labor —* with t delectable sour 
eream dressing. Simple to make and delicious to serve, It’s a 
fan tartie accompaniment to a platter of fresh fruit — grapea, 
strawberries, cherries, apple®, plum®, pears, pineapple, aprieota 
and kiwL

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortoc^Nature's SeasonrSeaaoning 
blend.

Other italad tips? To please the eye as well as the taste buda, 
wry color, shapea and sizes of different fruits (or vegetables) 

the serving platter.
To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedgea 

of applet, peacbea. nectarines, pears and some plums in Urnoa

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits 
V4 teaspoon Morton ' 

Nature’s Seasons 
seasoning blend

1 (Bounce) carton sour 
eream

k V eup firmly packed 
brown sugar

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS

MARQUETTE FUNERAL HOME

ybį 2533 W. 71st Street
I A » 1410 So. 50th Ave., Cicero
* • Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chieagog
Lietuvių

LaidėfūViį
Direktorių

Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSŠ MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
S319 Šo. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138. HM

■ ---------- __ ' - • - —~ ---- - - - , , .

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKaWICZ)

i 2424 WEST 6<Hh STREET REpublic 74213
i 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

I P. J. RIDIKAS '
1354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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* ; t - - — Albiną- Markus,įpįž ?
TRUMPAI j toma is

j ir keisdama adresų, pa^hi# 
• • Naujienų -leidimą $5 auka.įlnž.

Kostas Burba iš WestWj.n 
Springs, IĮL, išvyko porai savaip 
Čių atostogų į Wisconsin vahti-

. ^=5; .y.
- *1— Vrsario 16 gimnazija bhi- 

jimus ir už $5 auką. Taip pat gė mokslo metus birželio 30 <f.
5orko tautiečiui, už Joje mokėsi 59 mokiniai: 13 i!L

— Cškui Martynui Nedzins
kui iš Brooklino, New Yorko, 
valstijoje, už ankstybą prenu
meratos pratęsima, gerus linkė-

dėkui
susakiusiam Naujienas
riems metams, bet pavardės cuelos ir 11 iš Vokietijos. Nauj, 
prašiusiam neskelbti. Jo pavar- jieji mokslo įdųętęį -v prasidė^i ' 
dė ir adresas įdėti j specialių lai- rugsėjo 3 d. KviečiahriTnolyiuM ' - Z* J Y
mejimų naujiems skaitytojams iš visų pasaulio kraštų. Prąšyr3
urną. Laimėjimų traukimas bns-mus gimnazijos direktoriui'siu- r%z V-'

I.ilauisches -Gymnasįum,] < ' -■
6840 I^mpėrtheiih 4. V. Ger- * ’ W U—‘

Kun. Eugenijus Gerulis, iUS- ... r *
, j neseniai gavęs šventimus, laikė -------------------- —--------—---------- ;----------- - ------------ - —- --
1 pamaldas Ed. Liut. Tėviškės pa-: rienę, bilietus gaus prie įėjimo. PERKAME sidabrines ir auksi- 

..... ... xr„i._ :_ a i,„. -m .1"

viene- J iš Kanados, 2 iš Ven'e-.

liuoti sa'ūo gertčkf teritorijas.
1 i Na va jo genties vadas Peter j 
MacDonald, genčių energijos re
sursų tarybos p'rmminkas, pa
reiškė, jog indėnai bijosi, kad 
energijos mobilizacijos siekiai 

: gali tapti grėsme indėnų teisėms 
į ir trukdyti jiepis daryti su savo 
Į resursais ką patys nori, arba 
z nieko nedaryti.

Indėnų gentims priklauso vi- 
I sas trečdalis kasamos anglies, 
pusė uraniumo, 4/< naftos ir 
natūralių dujų ■ atsargų, ir di
džiuliai plotai žemės gelmių ši
lumos (gebtermal) ir nafta per
sunktos skaldos (oil shale).

Namai, Žemė —- Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL!

Namai, Žema — Pardavimui. 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

liepos 28 d. laike Naujienų pik-'sti: 
n i ko.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, El. Tel. Virginia 7-7747

— Juozas Skeivys iš Marquet-; ianV 
te Parko, buvęs Namų savinin-1 __
kų organizacijos pirmininkas, Į 
visuomenės veikėjas ir žemaičių 
klubo pirmininkas, įteikė penki
nę Naujienų paramai. Dėkui- Be 
abejo, jis su savo artimaisiars 
dalyvaus Naujienų piknike.

— Spaudos stalas bus Naujie
nų piknike. Bus parduodamos 
ir Keleivio padovanotos Naujie
noms knygos: 1) A. Giedriaus 
PASKĖČIOS, 175 psl., kaina -52. 
knyga iliustruota dail. V. Si. 
mankeviėiaus. 2) 1949 m. Vo
kietijoje išleista 65 psl. knyga 
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Kaina $1. 3) Jono Ja- 
nuškio, ATSITIKTINIO KAREI
VIO UŽRAŠAI, 127 psl., kaina 
•$2. Beto, bus galima gauti nau
jausias leidinėlis, 30 psl. knyge
lė — A. Vienuolio KAUKAZO 
LEGENDOS, kaina $F.Mo$*pir- 
nioji laida buvo išspausdinta 
Otto von Mauderodės spaustu
vėje 1920 m. Tilžėje-

rapijo's bažnyčioje,

— KLB Winnipeg© apylinkė 
dalyvaus šiemetinėje tautybių 
šventėje-Folklorainojė rugpiūčio 
12-18 d. Bus įrengtas Vilniaus 
paviljonas parapijos salėje. Lie
tuvių pasirodymo programoje 
dalyvaus “Gintaro” ansamblio

Vakarienė bus liepos 29 d. Mar
tinique restorane. Vietas rezer
vuoja M. Kraučiūnienė" tel. 631- 
5832 arba 865-1456.

N- ‘ ’ ' ' i'

r — Už a.a. muziką Kari Stepo
navičių ininint jo. mirties trijų 

' įlietų sukaktį, šv. mišios bus at
našautos sekmadienį, liepos .29

nes monetas bei pašto ženklų 
aukštas 

Sac-
kolekcijas. ‘ Mokame 
kainas. P ATRIA, 4207 So. 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

SPECIALUS 
IŠPARDAVIMAS

— Zimbabvėje įvyko susirė
mimas tarp baltų ir juodų ka
rių. Užmušti 183, daugiausia 
juodaodžiai.

— Suomiai vasaros nakties 
metu neleidžia rusams slankioti 
Suomijos teritorijoje.

■ Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai

DAR NEVĖLU
PALIKIMAS. Modernus apie 20 m.

26 tim metile veikiančio! Rtai ;2 butu mūro namas ir mūro gara- J)-tus metus veriančioj jstai k °rengtas beismantas. Prašau 
go j, o pirkdami pasiteiraukite. teirautis ir perduoti savo telefoną

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

oktetas, vad. Giedrės (Bauliohie- H val- uytėf Tėvų Jėzuitų ko- 
įfetyčioje. Velionio šeima visus 
prašo jį prisiminti savo maldo- 
še? (Pr).- f

-Brighton Parko Lietuvių 
Grant Parke, Mięhf-j Namų Savininkų Draugija ren- 
/L’c/vn 11 iri a Vvein

nės iš Toronto.

— Chicago Parkų Districts 
ruošia nemokamą koncertą peič 
sininkams bei vyresnio amžiaus 
asmeninis 1 
gan ir Madison gatvių rajone Įgia pikniką-gegužinę Vyčių sa- 
rugpiūčio 1 d. vidudienį. Liepos “iėje ir sodelyje liepos 29 d., sek- 
29 d.-1 vai. popiet -bus klarilU- įnadienį. Pradžia 12 vai. Gros A. 
nės muzikos koncertas Lincoln’ Ramonip orkestras': šokiai, vai- 
jparkę..

. 5 kviečiami dalyvauti.
— Asmenys, rezervavę vietas 

Į Lietuvos gen-. konsulės Južeą

sės ir laimėjimai. Visi maloniai

Draugijos Valdyba
Daužvardienės.pagerbimo vaka j — Juozas Blažys su talkinin- 

} kais tvarkys įvažiavimą Balfo 
t gegužinėje, kuri įvyks š.m. rug- 
] piūčio 5 d. (sekmadienį), 12 vai.

V.. I. Jonynų sodyboje, Chester
ton, Indiana. Lietuvių visuome
nė kviečiama gausiai dalyvauti

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9/27 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 piknike ir pabendrauti; susiti- 

Telef. 312 238-9787 ‘ lkus .su draugais bei pažįstamais.
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio ’ ’, .....

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.'astus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais. \ — l.

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

Telef. 312 238-9787

Romas ir Dalė, “Avalon 
leries” savininkai, nuoširdžiai 
kviečia visus į krautuvės metinį 
išpardavimą, kuris tęsis tik vie
ną savaitę, rugpiūčio 2-8 d. Ga
lėsite pasirinkti kristalo išdir
binių bei porcelano servyzų, įvai
rių auksinių ir gintarinių papuo-< 
salų “Lladro”-Dresden ir kitų 
importuotų figūrėlių taip pat 
daug daugiau gražių prekių. 
Pirkite dabar Kalėdų dovanoms 
ir sutaupykite. Nuolaida tos sa
vaitės bėgyje nuo 10% iki 40%.: 
Atdara: pirm, ir kėtv. 9:30-8:30, 
kitomis., dienomis 9:30-6 
sekm. nuo 10 ryto iki 5 v.v.

AVALON GALLERIES 
4243 Archer Ave., 

CHICAGO.
Tel. 247-6969

' b -■ (Pr),

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

KAIP SUDAROMI 
Į TESTAMENTAI ■

Tuo reikalu Jums gali dau 
Gal-Į padėti teisininko Prano šulo 

paruošta, — teisėjo Alphons? 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkorui? j 
formomis. !

Knyga t su formomis gauna Į 
ma Naujienų administracijoje 1 
1739 South Halsted St., Chica į

2 go, ILL. 60608. Kaina $3.00, ’ B U D R A I TI S REALTY 

su formomis — $3.90.
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

.ir

NAMŲ REMONTAS 
Langar — Durys — Porinai.—r Ce
mento laiptai — Šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai 
Tel. 476-5635 

................ ‘ ...... ~ ' /
1 -----------------------------
1 .

CEMETERY LOTS FOR SALE 
. • » Kapinių sklypai pard.

MINI-MART
(Under New Ownership)

2817 W. MARQUETTE ROAD ‘925-4825

T-Bone Steak................................... $2.29/pound’
Round Steak ................................... $1.69/pound
Ground Beef...................................... $1.99/pound
or S1.39/pound when buying 5 pounds or more.

Roll Steak........................................  $2.99/pound
Pork Chops..................................... .‘ $1.19/pound

SCOTT PETERSON DELI SPECIALS:

Sliced Bacon.......................................$1.39/pound
Polish Ham..............................   $2.89/pbund
Boiled Ham ..........................    $1.79/pound

Produce:

- Cabbage ............................................ $0.19/pound
Carrots .............................................. $0.29/pound
Tomatoes ..................................... x..; $0.49/pound
Pepsi, Coca-Cola, or RC 8 fl. oz......... $1.49 + dep. 
Flavor Kist Cookies ..................... 3 p. for $1.00
Milk ..............................................  $1.69/gal.

FREE DELIVERY OVER $10.00

Sunday 9 A.M. to 3 P.M

o c

Užeikite! Apžiūrėkite mūsų prekes, šviežią mėsą 
ir žemas kainas. Ko nematote, tai paklauskite.

Esame Jūsų artimiausieji kaimynai, norime 
būti Jūsų draugai.

Sutaupysite daug laiko ir pinigų.

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-i 

kam nuomininkus i
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

BY OWNER. - Super buy. all brick 
3 bedroom house, all one floor, 8 
year old.' 1% bath, full finished 
basement, central air, many extras, 
lot , 75x100’. Owner retiring 
health. No garage. S67.500.

6750 W. 114 PI.
Tel. 448-6869.

for

LABAI SVARUS 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. x

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

(Pr.)

DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus,_ Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA.. Skambinti

: Tel- 434-9655. (PR)

SPECIALI NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, -žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošalai

St Casimir’s Cemetery Į REAL ESTATE - OUT OF TOWN 
Single-grave, choice lot. Private par-? 
ty. Reasonable. ... -

824-2492

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Indėnai energijos 
ištekliŲ neduoda

WAŠHniG?ON’.’ — Amerikos 
indėnų 25 genčių (kurių žemės 
turtai yra gausūs energijos re
zervais) lyderiai perspėjo savo

■gentainius apie tariamą prezi-iTOWN of LAKE apylinkėj išnuoriio- 
-- - - • - ................1 jamas 4. kambarių butas, 2 miegami,

pirmame aukšte iš priekio, pečium 
šildymas.
; Skambinti 927-9229.

■dento Carterio’ intenciją visomis 
’išgalėmis ’išnaudoti’ didelius 
energijos rezervus. Tai gresia 
■indėnų teisėms .patiems kontro- HELP WANTED — FEMALE

_____Darbininkiy reikia 

Nuosavybės — kitur

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.
Parduodami vieno arba pusės akro 

sklypai prie labai gražaus 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-!n Water-Lake Estate
9437 Pinetree Dr.
Lake Wales, FL 33853
Tel. 813 - 6962175

i’ . , MARU A NOREIKIENfi
I 2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 « TeL WA 5-2787
B we tririnlrim o'b rvrolrTIT

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

SEWING MACHINE OPERATOR
Experienced in industrial sewing, to 
sew leather seat covers. Vicinity 
Dundee & 83. •.

NU-TREND CORP.
444 Mercantile Court

Wheeling Illinois 
459-1444'

INDIANA—MICHIANA SHORES
By owner 5 rm. a/c house Screened 
porch. Completely fursished. 1 block 
from beach. $45.500.

248-2380.

HELP WANTED — MALS 
Oarbininky Reikia

REIKALINGI
PRODUKCIJOS DARBININKAI

RY OWNER
Furnished year around 4 bedroom 
home MICHIANA SHORES. Family 
room, 11/2 bath. Close to lake. Chi
cago phone 262-1711, Sat. and Sun. 
616-469-0814. Low at 853,500.

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

1 ' —

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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. X -

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

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

. _ ■ ^-4 'ZR?. "T

SLA — apdraudžia ir Taupomąja ^drauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam* 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

V

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdratfds: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: •, •..

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
' N«w York, N. Y. 10001

307 W. JOtk St.
TM. (212) 543-2210

1-mai ir 2-trai pamainai
Atsakomingos algos. Galimi 

viršlaikiai. Visi priedai, Įskai-, 
tant pensijos ir nedarbingumo 
apdraudę.

Skambinkite angliškai dėl pa
simatymo 458-0500, Extension' 
269,arba kreipkitės asmeniškai.

APOLLO METAL, INC.
6550 S. Oak Park Ave-,

(Visiems lygių galimybių 
darbdavys) 

* * *

• WINDOWS WASHERS & TRAINEES

Have immediate openings for respon 
sible and reliable individuals. Petma- 

Į nent positions available. Must be able 
to communicate in English. Must 
have valid driver’s license and have 
a willingness to learn and earn n 
steady salary. Apply in person Mon 
day and Tuesday between 1 & 3 P.M.

1322 W. WALTON

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

M. ŠIMKUS 

Notary Public
INCOME TAX SERVICE ~ 

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

šymai ir kitoki blankai.

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

HELP WANTED — MALS 
Oarblninkv RelUt

EXPERIENCED 
ARMATURE AND 

STATOR WINDERS
Must know connections. Also will 
consider beginner.

All F ringe Benefits.
A. PAWLICKI

723-1993

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/į W. 95th St. 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

State farm Fire and Casualty Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & A*»odit«» 

2649 Wert 63rd Strwt.
Tel. 776-5162 

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

40 metų, patarnaudama klientams. |j 
_________________ —

LANGŲ PLOVĖJAI iR MOKINIAI

Mes -turime keletą vietq atsake 
mingiems ir patikimiems asmenims 
Visose vietose yra nuolatinis darbas 
Turi būti pajėgus susikalbėti anglus 
kai. Privalo turėti vairavimo leidi 
mus tai pat norą mokytis ir užsidirb
ti nuolatinį atlyginimą. Kreipkite 
asmeniškoj pirmadienį ir antradier 
tarp V fr 3 vai. popiet

i 1321 W. WALTON -

|| ■■ - --------—----------------------- V

WELDER 
REPAIRMAN

& Trouble Shooter
Experienced on AC and DC motor 
driven and also solid state recti
fied welders. Lincoln & Hobart

All Fringe Benefits.
A. PAWLICKI

Į ',723-1993
_ ___ —*

Apdravrtat parkraurtynia* 
U fvalriv atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

I M NAUJUMO*, CNĮCĄ0O i/IU. Friday, July 27, 1979 --- - --- ■ i —. u _ t




