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kauskienei važiuojant į darbą, . torią.William j. Casey «•dėl fi-

'r

ti popierinius dolerius, kol 
išleisti tokenai.

if Western Ave. dviem medžiok
linio. šautuvo šūviais buvo nu
šauta 23 metų Jdanne Barkaus
kienė, gyy. 4214 So. Artesian 
Ave. Policijos žiniomis, Bar-

Periodical Division 
Washington, D. c. 20540

AREŠTUOTAS LIETUVIS RYŠIUM 
SU ŽMONOS NUŽUDYMU 

KONSPIRACIJA NUŽUDYTI KALTINAMI 
DAR TRYS ASMENYS

CHICAGO, Illinois. — Ketvir-y- -  ——-— 
tadienio rytą prie 42-ros gatvės SENATO KOMITETAS TYRI-

NĖJĄ ČIA VIRŠŪNES
WASHINGTON, D.C. — Se

nato Žinių tarnybos priežiūros 
komitetas pradėjo tyrinėti įta
riamą nesklandumais ČIA direk- 

mašina su dviem vyrais laukė 
skersgatvyje. Vienas vyras išli
po iš mašinos ir dviem šūviais 
nušovė Barkauskienę. Neužilgo 
jų maŠįna, žinoma tik iš liudi
ninkų pasakojimo, rasta prie 
2438 W. 48th St. Buvo sulaikyti 
aštuoniolikmečiai James Gala- 
son ir Kenneth Beringer, abu 
pakaltinti nužudymu bei konspi
racija nužudyti. Taip pat sulai
kytas 24 metų Edvardas Bar
kauskas ir pakaltintas nužudy
mu bei samdymu nužudyti. Visi 
anksčiau buvo bausti- už, krimi
nalinius nusikaltimus. Policija 
rado 16 kalibro medžioklinį šau
tuvą prie* geležinkelio bfcgių, ne-

nansinių nelegalių operacijų jo 
pavaduotoją Max Hugel, kuris! 
jau atsistatydino iš pareigų.

Ko'miteto narys ir daugumos; 
vadas sen. Howard H. Baker j 
(R„ Tenn.) pareiškė, kad bus j 
aiškinama dalyko visuma. Casey ! 
kaltinamas, kad prisidėjo prie { 
Multiponics bendrovės bankroto; 
Komiteto narys Walter D. Hud
dleston (D., Ky.) pažymėjo, kad 
komitetas daugiau dėmesio 
kreips į ČIA direktorių Casey, 
negu į jo pavaduotoją Hugel.

Sen. Lloyd Brentsen (D., Te
xas) pareiškė, kad bus tikrina
ma visa saugumo procedūra, nes Į -« • ’W V • W 1 * ’

-Kvotą daro Trečia dištriklo 
detektyvai. Komandierius Jdhn 
Stibich pareiškė, kad .ieškomas 
ketvirtas asmuo, galimai tikra
sis žmogžudys: Kolįjis ;dar nesu
rastas, ^mėskeRjiąmaį nųžfidynio 
motyvai,' nei "kiek'
keta.. Vienas lįūdininkąš5' prane
šė, kad jis girdėjo kaip trj-s jau
nuoliai planavo nužudymą. 'Gą- 
lasoh Beringėr.bėgb nuo'-poli
cijas, bet^buVo' sugauti ir.aręšf 
tu otį. , L į,-

■t' ą S. ::

į labai svarbias vietas.-Komiteto 
'pirmininkas yra sen. Barry Gold
water, respublikonas, iš Arizonos.

MINISTERIŲ KABINETĄ
LENKIJON ATVAŽIAVĘ BUŠAI BANDĖ SUKLIUDYTI

PARTIJOS CENTRO KOMITETO RINKIMUS
■ r - '’'’°®

ĄRŠU?ĄČx.— Lenkijos k0 ------ -
-'t*

tai penktadienio- vakare.
Sovietų atstovai bandė paveik-

KANADOJE NUBAUDĖ; ; 
UNIJOS VADUS

ONTARIO, Kanada.-į šių me
tų ' pradžioje nelegalų sveiką 
buvo pradėjęs pagalbinių; Onta
rio ligoninių persdnalas Ontario 
įstatymas šiems- ŲUPE unijai 
priklausantiems nariams nelei
džia streikų, kad' nenukentėtų 
ligoninėse esantys pacientai. 
Unija nepaklausė aukščiausio 
teismo įsakymo savo. narius 
grąžinti darban. Dėl to teisme 
atsidūrė 20 unijos vadų bei strei
ką kursčiusių narių. CUPE uni
jos pirmininkė Grace Hartman, 
62 metų amžiaus, gavo 45 paras 
kalėjimo, Ontario skyriaus va
dovė Lucy Nicholsdn ir centri
nio skyriaus veikėjas Raymond 
Arsenault — po 15 parų. Kiti 
teisiamieji gavo suspenduotas 
bausmes1 arba y tik « pinigines 
baudas.

j nisteriai išmesti iš partijos, 
s-1 Jiems neleista pasiteisinti, kodėl

KANDIDATAI ILLINgIS 
' ^^BĘNĄTŪRO^^ 
NoSgub^^iaus^ pariijos centro komite-

bus tik sekančiais'jftetaiš,-tačiatt -fes ketvirtadienio vakare jau 
jau dabarjfcidat^a. 'kdi^' buvo^siruošęs. išrinkti naujus 
demok^>.X3R^ublik^u l^n-. kompartijos pareigūnus, bet is- 
didatu bus'^j^į gube^ta-; rinktųjų sąstatą jie,paskelbs lik
torių? Thompsona^?; >.. /1 ;

Tuo tarpu: <riinčiab?iu kandi-, 
datų' laikorhas^IUihbk^Senato' « suvažiavimo dalyvius, kad iš- 
pirmininkas-Philip J.’Rock iš rinkt*l Stanislovo Karnos pne- 
Oak Parkoj eihąs vietos komite- šus Partiios centr0 komiteto pa
to pilininko- pareigas. Mano- reigoms, bet jiems nepavyko, 
ma, kad, ?tarp rinkimuose . Suvažiavimas nutarė pravesti vi- 
dalyvaus' buvęs JAV senatorium s? reformų paitijos vaddvy- 
Adlai E. Steyenson -iii ir buvęs bės sąstate. Gierekas ir šeši mi- 
gubematorium Dan.Walker,

Kaip žinoma,', gubernatoriaus jje įaip nugyveno Lenkijos ūkį. 
padėjėjas Dave O Neal rezigna-j Kania yra. suvažiavimo vado
vo-. Į jo vietą kandidatuoja Ihi-’vas. Jis anksčiau įtikinėjo Sus- 
nois sen. Donald L. Totten iš jov^ jr Qroinyką, kad reformos 
Hoffman Estates ir sen. Prescott reikalingos, jeigu nori išvengti 
E. Bloom iš Peorijos, taip pat maišto prieš komunistus, 
prof. James D. Nowlan iš Illinois Pirmą ir antrą suvažiavimo 
universiteto, Champain, III. j dieną iš Maskvos atvykę atsto- 

----------| vai bandė patraukti kitus daly
vius savo politikos pusėn. Jie at
kalbinėjo nuo reformų komunis
tų partijoje ir kraštd gyvenime.

Bet kiti atstovai, susigaudę, 
kas darosi, savo ruožtu išaiškino 
Sovietų atstovams tikrą Ęęnkį- 
jos ekonominę ir politinę padėtį, 
pažymėjo, kad be refo'rmų nebus 
apsieita.

Sovietų atstovai suprato susi
dariusią situaciją ir viešai nesi
priešino reformoms, nes matė, 
jog Kania turi suvaižavimo da
lyvių daugumą.

— Pasaulinis bankas suteikė 
Kinijai $200 mil. paskolą.

Helmut Schmidt <

KALENDOReLIS
Liepos 18: Addlfas, Kam i liūs, 

Emantė, Tautvilas, Visvydas..

Liepos 19: Vincentas, Sluoks- 
nė, Ilgūnas, Šventaragis.

Liepos 20; Margarita, Česlovas, 
Tuopa, Anis, Bareivis, Alvydas.
• Saldė teka 5:27, leidžiasi 8:21.

Oras šiltas, drėgnai, liĄ

Kancleris H. Schmidt, išsi
kalbėjęs su Prancūzijos pre
zidentu Mitterrandu, netoli
moje ateityje galės sudaryti 
stiprią Vokieti j os-Prancūzi- 

jos-AnglijOs ašį Vakarų 
Europai ginti.

—Toronto kroatų bendruome
nė, kurios centras yra 7 Awde 
Street, kreipėsi į atitinkamas 
įstaigas,^prašydama pakeisti mi
nėtos gatvės pavadinimą į Croa
tia Street, nes jdje dauguma gy
ventojų yra'į,kroatai. Pasiprieši
no vietinė švietimo valdybė. Šitio

Įmetu byla yra mfestožtaryboje. 
Kroatai • pageidauja,' kad ■ ketos 
tautinės bendruomenės paremtų
jų prišymą laiškais/nukreiptais j Toronto'mi U to tarybą.

šeštadienis pirmadienis — SatuMay-Monday, July 18-20, 1981

Praeitą šeštadienį senatorius Frank Savickas ir aldermanas Frank Brady' suorganizavo' di
delę Lietuvių Dieną Marquette Parke. Paveiksle matome Lithuanian Plaza Court, užplū
dusią vielos gyventojų. -į • ' (Foto Al. Vaitis)

LENKIJOJ KANIA SUDARYS NAUJĄ 1 £
NEW YORK, N.Y. — Moksli-

C.T.A. NENORI POPIE
RINIO DOLERIO

CHICAGO, Ill. — CTA taryba 
penktadienį šaukia susirinkimą, 
kuriame bus sprendžiamas klau
simas, ar uždrausti popierinių 
dolerių vartojimą apmokėti važ
mai. Apie 600 ar 900 važmos
aparatų yrra užkemšami doleriais 
ir sugadinami. Vieno aparato 
pataisymas kainuoja $91.

Taryba nutarė laikinai priim- 
bus

NEBUS SUNKUMŲ 
SU PRANCŪZIJA

BONA, Vak. Vokietija. — Nei 
Vokietija, nei. Šiaurės Atlanto 
Sąjunga neturės jokių sunkumų 
su Prancūzija, — pareiškė Vak. 
Vokietijos kancleris H. Schmidt, 
dvi dienas. įvairius klausimus ap
taręs su Prancūzijos prezidentu' 
Francois. Ąlit'terranduu /

Kurį laiką huvo knęs susirū- 
I pinimas dėl keturių Praticūzijos

ninkai nustatė ir paskelbė, kad komunistų, įėjusių į Prancūzijos 
nėščios moterys privalo vengtiįkabinėtą. Kancleris patyrė, kad 

gavo 
mei&averčius kabineto postus, 
,o iš ša'vp'pųsės jie pareiškia; kad 
nepritąria Sovietų karo jėgų įsi
veržimui į Afganistaną. j' '

Kancleris Schmidt parfeįškė 
įsifiįįirūmą, kad reformos sustip
rins* Prancūzijos ūkį ir visi galės 
saugiau jaustis Europoje.

Į alkoholio. Buvo atsiklausta net^.Prancūzijos komunistai 
’10,000 gydytojų, kad jie iiįfdr?-‘ ’ ’*
! muotų, kaip degtinė veikiąįnėš-: 
i č-ias moteris.. ja ' t*- t.
; Atsakymai rodo/įjkad'. visos

IŠDAVYSTE APKALTINTAS 
BANDO GINTIS

JACKSONVILLE, Fla.— Viet
namo kare dalyvavęs ir susisie- j mdterys, kurios nėštumo’metu 
kimo skyriuje tarnavęs karys į išgerdavo bent vieną unciją.j dįe- 
J. Helmich pareiškė teisėjui,; ną, tai turėjo bėdos gimdymo 
kad jis jokių mašinų slaptaraš-i metu. Kas gerdavo daugiau, tai 
čiams išaiškinti, komunistams• didesnių bėdų turėdavo. Vie- 
nepardavęs ir jaučiasi visai ne-! noms buvo sunkiau pagimdyti, 
kaltas jam iškeltoje byloje., ... j kitoms vaikai gimdavo anksčiau

FBI agentai tvirtino, kad jis! negu laikas;- dar kitoms vaikai 
tikrai su komunistais turėjęs ry- gimdavo deformuoti. Be t6, 
sius ir gavęs iš jų $136,000. Ka- daugiau išgeriančių moterų vai- 
rys prie tokių kaltinimų nepri- kai sverdavo mažiau.
sipažino. Daugelis moterų, mėgstančių

Teisėjas Howard Snyder iš- išgerti po stikliuką į savaitę, ne’-' 
klausė kaltinimų, pasižiūrėjo į tekdavo kūdikių ,nes jie netaiku 
turimus dokumentus, apklausi-! išsiliedavo.
nėjo kaltinamąjį ir paskyrė rug-Į ----------------
sėjo 14 d. bylai nagrinėti.

Daugelis moterų, mėgstančių

RUMUNIJA TAPS ANTRĄ
JA LENKIJA

WASHINGTON, D.C. — Ne-
I

| tolimoje ateityje dabartinė Ru
munija taps antrąja Lenkija, —

i
l

IZRAELITAI UŽMUŠĖ
.33 PALESTINIEČIUS

TEL AVIVAS.— Izraelio avia
cija ir artilerija ketvirtadienį tvirtina Rumunijos ūkį sekan- 
apšaudė palestiniečių stovyklas i tieji specialistai.
pietų Libane. Izraelitai išgriovė] Pirmon eilėn, Rumunija yra 
kelias palestiniečių stovyklas, I panašiai prasiskolinusi Vaka- 
sukėlė gaisrą ir išsprogdino karo] rąms, kaip ir Lenkija. Rumuni- 
mecKiagos sandėlius. ! jos ūkio reikalai neina taip, kaip

Ketvirtadienį palestiniečiai pa-j jie -ąirėtų eitiro krašto gyvento- 
lerdd į Izraelio teritoriją apie! jams darosi vis sunkiau suvesti 
150 šovinių. Palestiniečiai už-Į galą su galu.
mušė 3 izraelitus ir sužeidė 26. Duomenys rodo, kad šių me- 
Ketvirtadienio vakare Izraelio tų pabaigoje Rumunijos užsienio 
aviacija ir artilerija apšaudė Li- skola sieks 12.9 bil. dolerių. Per- 
bane esančias palestiniečių sto-j nai gauta didelė pusantro bihjo- 
vyklas, užmušė 33 tose stovyk-* no paskola krizę atidėjo, bet pa
lose gyvenusius palestiniečius ir dėties nepataisė. Ateinančių me- 
visą šimtą sunkiai sužeidė.

Izraelitų karo vadovybė darskola pasieks $16.'bilijž>nų^.
kartą įspėjo palestiniečius, kad U ]
Izraelio • aviacija keršys palesti- minti tiek prekių, kad galėtų jas 
niečiams už kiekvieną jų užpuo-! pelningai parduoti^: f 

Duomenys rodo, kad šių me

tų pabaigoje rumunų, užsienio

Rumunija nepajėgia’- paga-

limą prieš Izraelio gyventojus, j ---- --------- ----- —
,-z  ..f |x — Penktadienį aukso uncija

kainavo $416.;— Saudi • Arabija sutiko ap
mokėti Irako atominės dirbtu
vė^ išgriovimą.,' .' — Už “bendradarbiavimą su 

užsieniu” latvis Yuri Burmeis- 
tėr Sovietų nuteistai 15 mėtų.
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20.2 BIL. DOLERIŲ PREZIDENTAS SKIRIA 
NAUJIEMS GINKLAMS PATOBULINTI

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą ketvirtadienį Atstovų Rūmai 
353 balsais prieš 64 paskyrė 
136 bilijonus dolerių Amerikos 
karo galiai sustiprinti. \ į ’ 

Prezidentas Reaganas išr vie
nos pusės taupo pinigus, tatleų 
dzia iš valstybės įstaigų bereika
lingus tarnautojus, sumažina 
teikiamus patarnavimus, kad tik 
būtų daugiau pinigų. Bet. kai 
reikalas eina apie krašto apsau
gą, tai prezidentas pinigų nesi
gaili. Jis paprašė skirti Amen-- 
kos galiai sustiprinti net $136k 
bilijonus. JxAV biudžetas baigia
si rugsėjo 30 dieną. Prezidentas 
prašo Kongresą leisti 1982 metų 
biudžeto’ sąskaiton įrašyti šias- 
sumas.

KRAŠTE YRA 14 MILI
JONŲ LOT. AMERIKIEČIŲ

WASHINGTON, D.C.—Praei
tais metais pravestas žmc'nių 
sųrašiųėjimas rodo, JAV-se da
bar yrą 146 mil. ispanų kilmės 

'■žmonių'— lotynoamerikiečių.
Vien tik Kalifornijoje yra 4.5 

mil. lotynoamerikiečių, Texas 
valstijoje — 3 milijonai, New 
Yorko valstijoje yra 1.7 mik, o 
Illinois valstijoje yra 435,525 is
panų kilmės žmonių. Chicagoje 
yra daug pusrtonikiečių, meksi
kiečių ir iš kitų Vidurio bei Pie 
tų Amerikos kraštą

— JAV kas mėnesį įsileis po 
12,000 pabėgėlių nuo komunistų.

Prez. Reaganas išsiderėjo iš 
Atstovų Rūmu $136 bilijo

nus JAV karo galia! su- 
stiprinti.

>&*• 
'. vj.

136.4 bil. dolerių yra nepapras
tai didelė pinigų suma. Ne tik 
Sovietų vyriausias vadas, bet ir 
kiti Sovietų valdžios pareigūnai 
turės rimtai apie viską pagal
voti. Rusai žino, kad JAV yra 
padariusios dldelę~pažangą įvai
riose mokslo ir pramonės srity
se. Iki šio meto’ rusai vogė Ame
rikos pramonės planus ir bandė 
amerikiečius pamėgdžioti karo 
aviacijos, laivyno ir erdvės sri
tyse, po to stengėsi padidinti sa- 
vo karių skaičių ir sudaryti įvai
rios karo medžiagos atsargas. 
Galimas daiktas, kad rusai turį 
daugiau apmokytų karių ir ka
ro medžiagos, bet rusai neturi 
pramonės pajėgumo gaminti di
deliais kiekiais reikalingų mo
dernių kovos priemonių. <

Pradžioje buvo susidaręs įspū
dis, kad šitas klausimas gali il
gai užsitęsti. Kongreso atstovai 
buvo skirtingos nuomo'nės dėl 
įvairių ginklų rūšių, bet į vaka
rą klausimas atvėso ir atstovų 
tarpe stiprėjo nuomonė, kad bū
tinai reikia šį klausimą baigti.

Atstovų Rūmai ketvirtadienio 
vakare baigė krašto apsaugai 
skiriamas sumas apsvarstyti ir 
reikalą nubalsavo. Reikia turėti 
galvoje, kad Senatas jau pasku
tinę gegužės dieną šitą klausi
mą aptarė ir nutarė paskirti 
$136.4 bil. dolerių krašto apsau
gai. Klausimas tuojau eis į 
bendrą abiejų rūmų komisiją, 
kuri mėgins išlyginti kelių šim
tų milijonų skirtumą.

Brežnevas patyrė, kad artėja 
laikas baigti teroro veiksmus 
svetimose valstybėse. Jis jaučia, 
kad JAV ir kitos valstybės gali 
pradėti vartoti tas paičas prie
mones. Pasirodo, kad preziden
tas nori skirti $20 bilijonų įvai
riems mokslininkų išrastiems 

• pagerinimams pritaikyti. Tai pa
darys pakaitų aviacijoje ir kito
se transporto srityse.

Buvęs Valstybės sekreto
rius Henry Kissinger pakviestas 
Twentieth Century' F Ox filmų 
bendrovės direktorium.

— JAV Laivyno pareigūnai 
praneša, kad Atlanto vandenyne 
Sovietų laivai dominuoja. Praei
tais metais jie pastatė 40 karo 
laivų.

i



V. KAROSAS

LIETUVOS EV. REFORMATŲ BAŽ
NYČIOS XXXIV SINODAS

džiagos parodos paruošimui.Šių metų Sinodas, įvykęs Chi
cago j e birželio 27-28 dienomis, 
buvo skaitomas eiliniu. Dėl oro 
susisukimo netikrumo daugelis 
tolimesnių dalyvių ir neatvyko į 
Sinodą, pasiųsdami sveikinimus 
ir aukas.

Nežiūrint mažesnio dalyvių 
skaičiaus. Sinodas praėjo labai 
darnioje ir pakilioje nuotaikoje. 
Per šiuos metus reformatai ne
teko kelių savo žymiųjų veikė
jų, jų tarpe ilgamečio "Mūsų 
Sparnų’" redaktoriaus krt. Jokū 
bo Kregždės, bet Sinode nesiju
to pesimizmo gaidų ir beviltiš
kumo, žvelgiant j ateitį. Atlikti 
darbai kėlė optimizmą ir pasi 
kėjimą savo oaskirtimi.

‘'Mūsų Sparnų’’ žurnalas, re
daguojamas krt. Petro Bružo, 
išeina laiku, nė kiek nepraradęs 
savo aukšto lygio. Sužinojus, 
kad į žurnalo' redakcinį kolekty
vą įsijungia naujos jėgos iš vi
durinės kartos itin pradžiugino 
Sinodą. Toliau iš pranešimų su
žinota, kad į Pasaulinį Refor
muotų Bažnyčių Sąjungos vi
suotinį kongresą, įvyksiantį 
1982 m. Ottawoje, Lietuvos Ev. 
Reformatų Bažnyčiai yra skirti 
du pilnateisiai atstovai ir vienas 
pavadotuojas. Ta pačia proga 
Lietuvos Ev. Reformatų Bažny
čiai pripažinta teisė dalyvauti 
pasaulinėje PRBS parodoje. Ii 
vėl Sinodą pradžiugino, kad no
rinčiu atstovauti šiame didelės 

c-

reikšmės kongrese atsirado keli 
kandidatai, bet Sinodo buvo 
patvirtinti kandidatai iš viduri
nės kartos: krt. inž. Gytis šer
nas iš Toronto ir krt. mok. Eri
ka Dilytė Brooks iš Chicagos, 
paliekant ilgametį suvažiavimų 
atstovą supt. kun. P. Dilį pava
duotojo rolėje. Papildomai buvo 
išrinkta kongresui paruošomoji 
komisija iš supt. kun. P- Dilio, 
krt. E. D. Brooks ir krt. Viliaus 
Variakojo, pranešimams ir me

ti Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčią krašte, kad vietoje susipa- 

Į žinus su jos tikrąją padėtimi.
Š. Amerikos Vakarų sekcijos 

1 PRBS gen. sekr. dr. James E. 
Andrews, Atlanta, GA, svekini- 
me Sinodui linkėjo sulaukti tos 
dienos, kada Amerikos lietuviai 
reformatai galės laisvai palaikyti 
ryšius su savo tikėjimo broliais 
ir seserimis tėvynėj e.

Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčios garbės kuratorius ir bu
vęs ilgametis PRBS gen. sekre
torius dr. Marcei Pradervandt iš 
Šveicarijos itin šiltais žodžiais 
pareiškė savo susirūpinimą ir 
viltį dėl Lietuvos reformatų li
kimo. •

Kun. Fr. Barnelis su šeima ir 
krt. M. Bemšteiriaitė sveikino iš 
Vak. Vokietijos ir krt. P. Ra-

e sav B v Mcck ia

stock
And then the Tnoneycarne.

lš Devenių Kultūrinio Fondo 
pranešimo sužinota, kad jau 
baigiama spausdinti pulk. M. 
Karašos stambi atsiminimų kny
gą ir i uošiamos kitos.

Maloniai nustebino Sinodą su
žinojus. kad kun. E. Gerulis už
baigė teologijos daktoratui skir
tus kursus ir ruošia doktoratui 
apgint; tezę.

Netgi eiliniai pranešimai, kad 
šiam Sinodui su sveikinimais 
buvo prisiųsta arti 1.000 dol. au
kų. kad į šalpos Fondą šiais me
tais buvo suaukota 500 dolerių 
daugiau, palyginus su pereitais 
metais, ar, kad Kolegijos kasa 
buvo suvesta su veik dviejų 
tūkstančių dolerių perteklium, 
kėlė geras nuotaikas.

Ypatingą staigmeną Sinodui 
sukėlė žinia, kad miręs šiais me
lais inž. Jonas Suveizdis paliko 
testamentu sudarytą savo vardu 
fondą, iš kurio bus skiriami 
kasinei 3 000 dol. reformatų Baž 
nyčios ir liuteronų evangelikų 
‘Tėviškės" parapijos kultūri- 

niems ir švietimo reikalams pa
remti, pagal testamente išvar
dintus r>-rodymus.

Prabėgomis patiekti faktai iš 
reformatų gyvenimo, nepalie- 
liečiant esminių Sinode iškeltų 
ivarstybų ir minčių, geriausiai 
nusako reformatų dvasinę ištver 
mę ir įrodo, kad tikėjimas tik
rai nuverčia kalnus. Tokioje dva 
šioje ir nuotaikoje praėjo 

XXXIV sinodas.
Sinodo atidarymas prasidėjo 

trumpomis pamaldomis, kurias 
pravedė gen. supt. kun. St. Neį
manąs. Supt. kun. P. Dilys skir
tame Sinodui žodyje išryškino 
vykstančią religinę revoliuciją 
Amerikoje. Kaip senovės Izrae
lio tautoje nutolimas nuo Dievo 
įsakymų atnešdavo izraelitams 
įvairias nelaimes, taip šis dieviš
kasis įstatymas pasikartoja mū

sų amžiuje. Nežiūrint pasiektų
didžiausių laimėjimų mokslo ir 
technologijos srityse, kurių dė
ka iškilo aukštas gyvenimo ly- j 
gis, bet drauge ėmė pasibaisėti
nai smukti moralė visose gyve- 
nimo apraiškose. Tokia yra Die- ' 
vo valia, nes pats žmogus per , 
Jo įstatymų neigimą įrodo Die- ' 
vo būvimą. Tokiame laiko ženk-, 
le susirinko Lietuvos Ev. Refor- i 
matų Bažnyčios Sinodas išeivi
joje, kad liudytų tiesą savo tau
tai.

Po pamaldų prasidėjo Sinodo j 
posėdžiai savoje salėje. Išrinkus Į 
direktorium krt- inž. J. Varia- į 
kojį, supt. kun. P. Dilį, į sekre- 
torijatą krt. V. Karosą ir kun. 
E. Gerulį, į mandatų ir rezoliu
cijų komisiją: krt. P. Variakojį, 
krt. St. Dagį ir krt. E. D. Brooks, 
buvo sudaryti Sinodo vykdo
mieji organai.

Minint mirusiuosius supt. kun. 
P- Dilys išvardino žymesnius 
reformatų veikėjus, mirusius si
nodinių metų bėgyje: krt. Jo
kūbą Kregždę, krt. Motiejų Ta- 
mulėną Sr., krt. Kostą Kregž- į 
dę, dr. Aldoną Šliūpaitę, Dara- 1 
tą Evans, Petrą Keželį, inž. Jo
ną Suveizdį ir Eleną šlekienę, 
trumpai paminint ją gyvenimo 1 
bruožus. Į

Atlikus mirusiųjų pagerbimą, 
sękė sveikinimai žodžiu ir raš
tu. Senj. kun. A. Trakis sveiki- Į 
no Sinodą Lietuvių Ev. Liūte- ] 
ronų Bažnyčios, Lietuvių Evan- •
gelikų Tarybos ir BALFo var
du, pažymėdamas sunkius mū- ___ _____ _ ____
sų tautos ir tikinčiųjų Kelius, | j^j Kusi3s paskutinis, pareiškė 
kuriais tenka mums keliauti šie- vįsįems veikliems reformatams
kiant savo paskirties ir tikslo.

Kun. K. Burbulys, sveikino 
Sinodą lietuvių metodistų ir sek- 
mininkų vardu, palyginęs grai-j 
kų samprotavimą apie žmogaus; 
grožį su izraelitams Dievo ap-j 
reikštomis doros tiesomis, ku-} 
rias palyginus su graikų filoso
fija, geriausiai apibūdina skir
tumus tarp pagonybės ir tikė-j 
jimo. t

Krt. Emilija Railienė iš Bal-j 
timores kiek ilgesniame žodyje.

>0 sate, d

Sekmadienį. liepos 19 d., ly
giai 2 vai. popiet, Marquette 
Parke, prie Dariaus ir Girėno pa
minklo, stovinčio- pile (iv-tps ię 

i California galvių .sankryžos, bas 
> paminėta garbingų lakūnų nūr? 
: ties 48 metų sukaktis.

Minėjimą rudšia Amerikos Le- 
• giono 271 postas, vadovaujamas 
komandieriaus Bruce Nebene-

čikagiečiai minės 
Pavergtas Tautas 

šeštadienį, liepos 18 d., lygiai 
12 vai., visos rusų pavergtos et
ninės grupės minės Pavergtų 
Tautų Savaitę.

Chicagoje yra sudalytas ko
mitetas Pavergtų Tautų savaitei 
paminėti. Praeitą pirmadienį 

j Latvių centre buvo susirinkę lie
tuvių, latvių ir estų atstovai ir
aptarė kaip įspūdingiau pami
nėti Pavergtų Tautų Savaitę.

•Pasitarime dalyvavo Euphro- 
I sine Mikužiūtė, TeodoYa Kuzie- 
Įnė, Viktoras Motušis. Pasitari-

pasidžiaugė savo trečiuoju daly- mutėnas prisiuntė sveikinimą iš 
vavimu Sinode, kuris galimai

DR. BiRL’TĖ PUMPUTIENĖ iš Brighton Parko, žinomo' 
elektros įrengimų kontraktoriaus Klaudijaus žmona, baigė 
medicinos studijas daktarės laipsniu Illinois universitete. 
Studijas ji pradėjo Cincinnati universitete. Dr. Birutė Pum
putienė aktyviai dalyvavo lietuviškame gyvenime ir dar
buose, buvo narė Lietuvos vyčių organizacijos, priklausė 
jų chorui. Visą laiką ji stengėsi būti naudinga savo tautie

čiams, ypatingai padėdama ligoniams.

savo gilią pagarbą už jų nuveik
tus darbus mūsų tautai ir refor
matų tikėjimui-

Kiti sveikinimai žodžiu buvo 
pasakyti sinodinių pietų laiku, 
kuriuose senj. kun. A. Trakis ir 
krt. E. Railienė pasakė giliai 
prasmingas mintis.

Sveikinimų raštu gauta viso 
26, iš kurių pažymėtini, Pasau
lio Reformuotų Bažnyčios Są
jungos prezidento dr. James L 
McCordo, Princeton N. J., ku
ris savo sveikinimo žodyje pri
minė, kad pakartotinai dėsiąs
pastangas gauti vizą iš Sovietų 
Sąjungos ambasados ir aplanky-

Pagerbkime Darių ir Girėną

sėdo visus stalus. Trūko kėdžių.
Geras valgis, šalti gėrimai. La
bai skanus kugelis, ledai ir kiti 
priedai prie pietų.

i Reikia manyti, kad galėjo būti 
apie 2,000 asmenų. Pernai buvo 
mažiau.

i Sodas ir salės puikiai sutvar
kytos. Berods, dviejose salėse 
ėjo visokių išdirbinių — suveny-
rų prekyba. Stovėjo eilės žmo
nių. Buvo pardavinėjama gėlės 
vazonuose. Išėjau 4:30 vai. po
piet. v Jau~ mažai - buvo belikę. 
žmonėš*retėjb.

Į Reikia skaityti, kad piknikas 
gerai pasisekė ir žmonės skirs- 

(lesi pateniknti tokia malonia at-
gaiva. • K P.

tolimos Naujosios Zelandijos.
Iš JAV ir Canados sveikino: į 

gen. konsule Juzė Daužvandie-j
nė, dr. Alvina O. Wells, krt. A. 
Devenienė, krt. Pavilonis, krt. 
J. Kutra, prisiuntęs drauge Lie
tuvių Protestantų Sąjungos svei; 
kinimą iš Los Angeles, krt. H. j 
Petkienė, krt. L. Knopfmileris,> 
krt. Petras ir Gytis Šernai, krt. 
J. Jašinskas, krt. E. Taggart, 
krt. H. žiūrienė, krt. dr. Danu-7 ]
iė ir Jokūbas Kregždės, krt. J. j 
Valiūnas, Krt. J. Aukštikalnis,! 
A. Michura, M. Šenferienė, J. 1 
Bernšteinas, Rimas Gerulis u 
kiti.

(Bus daugiau)

Šv. Kazimiero seserų
rėmėjų piknikas

Liepos 12 d. 12 vai. šv. Kazi
miero seserų Motiniško namo so- i 
de įvyko piknikas.

Prie namo ir garažo' buvo pa
lapinės, įrikiuoti stalai, apstaty
ti kėdėmis — pasirengę sutikti 
svečius. ,

Viena virtuvė garaže, berods, : 
dvi patalpose, salės parengtos 
vaišėms. Kai oras, po smarkaus 
lietaus, pasitaisė, per visus var
tus veržėsi svečiai, šeimos su 
jaunuoliais.

Du orkestrai grojo. Būdinga, 
kad vienas iš keturiu vaiku, ku- 
rįų vyriausias apie 15-16 metų, 
grojo su daina ko'mbinuotas me
lodijas. Žmonių būriai prie jų 
stovėjo.

Net ir nepastebint, svečiai ap- 

zas. Prisidės ir Moterų pagelbi- 
nis vienetas, vadovaujamas Ma
ry Martin.

Visc£ lietuviškos organizacijos 
įvtečianios įškilmėše dalyvauti 
su savo vėliavomis, o narės su 
tautiniais drabužiais, jei galima.

Platesnių iufdrmacijų galėsi
te gauti paskambinę Walter Kal
vaitį tel. 582-2170. - 

mc metu sudėta apie $1,000 mi
nėjimo išlaidoms apmokėti.

Burmistrė Jane Byrne žadėjo 
priimti Pavergtų Tautų eiseną 
pačiame miesto centre specialiai 
paruoštoje platformoje.

Minėjime turėtų dalyvauti ga
limai didesnis lietuvių skaičius. 
Gražiau būtų apsirėdę tauti
niais drabužiais. 5

WILLI BRANDT VAŽI
NĖJO NE V

i rųVok]eHjos~sbčraIdemokratų vei
kėjas Willi Brandt važinėjo į 
Maskvą ne vienas. Jis ir su .Brež
nevu kalbėjo ne vienas.

Kartu su Brandtu j Maskvą 
važinėjo V. Vokietijos socialde
mokratų partijos pirmininko pa
vaduotojas Hans Jurgen Vis- 
nevskis. Jiedu susidarė įspūdį, 
kad Sovietų Sąjunga ir JAV su
sitars dėl atominių ginklų kon
trolės. Višnevskis siūlo Vakarų 
Vokietijos vyriausybei išsiaiš
kinti, koks tas susitarimas ga
lėtų būti ir kiek jis liestų Vak. 
Vokietiją. Pasikalbėjimas su į. 
Brežnevu juos įtikino', kad keli 
pagrindiniai atominių ginklų 
kontrolės reikalai jau galėtų būti
ap tarti.

— Prez. Reaganas nesirengia 
atleisti iš pareigų vidaus reikalų 
sekretoriaus Watt.

Lietuvių Dienos šventėj Michael ir Elizabeth Kavai, sūnus 
ir duktė Ken Kavai, kuris demokratų sąraše kandidatuoja 

Riverside komiteto nario pareigoms.

MĖLYNA BALTIJA
Aš atėjau paklausyti, mėlyna Baltija, / 
Tavo Vilnių amžino gaudesio. į
Ir mano krūtinėj, kaip ir Tavo vilnyse 
Ilgesys bekraštis daužosi... /

Ir — aš — okeanas — pašėlusio ilgesio, 
Pašėlusios laisvės ir liūdesio,
O mano buitis — mėlynsparnė banga, 
Marių platybėj su-du-žu-sio...

Jūra! Dausos laisvų viesulų! / i f 
Ir amžino dvasios laisvėjimo!
0 mes? — Mes tik menki kaliniai
Menkystės buities kalėjime.

* * * • » r r '
Baltija mano,
Svajota mano, 
Tėvynės šauksmą
Tavy juntu. /
Puolu ant kelių
Veidu bedalio
Išvydęs tolius
Tavų krantų.

Baltija mano, 
Motina mano!...
Ar greitai rytas 
Vėl mums išauš?
Ar laisvės dangų
Vilniui, Palangai
Varpai bažnyčių . 7
Tuojau sugaus?

Baltijos vėjai f
Man vis šnabždėjo:
— Didvyrių žemė f
Vėl bus laisva, 
Ir švies pasauliui
Aušrom ir saulėm / i,7 

. x • į* šalis gintarų — • ' ■
Mūs Lietuva! F '

Antanas Ran’nnas
Kopenhaga-Stockholmas-Bajtija-Osįo, 1958
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jis veiks su letenoje laimėtu 
pusmilijoniu).

Paskelbti rally laimėtojai ir 
išdalintos premijos: I. R. Gu- 
muliausko ekipa (dvi Monikos 
— Gaižauskaitė ir Plaušinaity- 
tė bei R. Šneideris); II. R. Šla
viko ekipa (L. Bitautaitė. L.

V. Paulikaitei, važiavusiai su J. 
Čeginskaite. Diena užbaigta šo
kiais.

Sekmadienį beliko susumuoti 
suvažiavimo darbus, pasitarti 
dėl ateities veiklos, pasimelsti ir 
papietavus išsiskirstyti. Į suva
žiavimą buvo atsilankęs ir Tarp
tautinės katal. jaunimo Rytų ir 
Vid. Europos organizacijos 
ferentas jaunimo švietimo 
kalams Walter Kcetzl.

BETTY REKLAITIENĖ

re- 
re:-

Riverview Parkas (aliejus)K. Šileikis

grumiasi 
: gančiais 
niais.

su gobšumo liga sėr-. 
kombinatorių sluogs-

Praeitą mėnesį (birželio) Bos
tono mieste streikavo to miesto 
statybų staliai-carpenteriai, rei
kalaudami dviejų metų laiko
tarpyje padidinti dabar jų gau
namą atlyginimą 45%. Ir šitie 
“nabagai” jaučiasi skriaudžiami, 
nes j valandą už savo darbą gau
na 14 dolerių arba per normalią 
savo darbo dieną, dirbdami 8 
valandas, uždirba “tik” varga
ną — 112 dolerių sumelę... Pa
sigailėkite “vargšų”.

LIETUVIŠKOJO JAUNIMO SĄSKRYDIS
Vokietijos lietuvių jaunimas 

ilgąjį gegužėm pradžios savaitga
lį panaudojo savo suvažiavimui. 
Pradėjo rinktis jau balandžio 30. 
Vakare vadovybė įvairiose viel 
tese sužymėjo taškus rally var
žyboms.

Gegužės 1 rytą 11 automobi
lių po 3 ar 4 asmenis išvyko gau- Kairytė ir A. Huber) ir III. M. 
tų uždavinių vykdyti. Grįžo tik Skeberdžio ekipa (Kr. Ve r še. 
pietų, visi alkani kaip vilkai, lyte ir W. Langė). Už origina- 
Mašinos purvinos, bet veidai lin- t liaus’ą mašiną premija paskirta 
ksmi. Rezultatai pažadėta pas
kelbti vėliau.

Darbingiausia diena buvo ge
gužės 2 (šeštadienis). Pradėta 
kun. J. Dėdino paskaita apie 
meilę. Referentas ištisą valandą 
nagrinėjo įvairias meilės rūsis: 
kaip jos atsiranda, reiškiasi ir 
kokią įtaką daro žmogaus gyve
nimui. Kad lengviau būtų pasi
savinti moksliškais terminais 
reiškiamas mintis, lentoje sura
šė smulkią paskaitos schema. 
Tik per diskusijas klausytojai 
lengviau atsikvėpė, aptardami 
populiaresnius meilės aspektus.

VIII klasės mokinys Robertas 
Šlavikas skaitė
tautiškumą ir patriotizmą. Jis 
klausė — kas priklauso lietuvių 
tautai ir kės laikytinas tikru lie
tuviu? Diskusijoms pateikė dvi 
skirtingas teorijas: a) žmogus 
priklauso tai tautai, kurioje gims 
ta, ir b) kiekvienas gali laisvai 
apsispręsti, kurios tautos nariu 
jis nori būti. Dauguma pasisa- 
kėiuž. antrą ;teori ją.
i Patriotizmo temą* papildė abi- 
furientas Robertas. Šneideris, iš
keldamas aktualų klausimą —, 
ąr įmanoma išlaikyti- lietuvybę 
mišrioje šeimoje? Apie-lietuvių 
m vokiečių jaunimo panašumus 
kalbėjo ■ Ingrida Pancerytė (VII 
kl. ). Po kiekvieno pranešimo 
buvo gyvai diskutuojama.

Vakare suruoštas įdomus ta
lentų pasirodymas. Pranešinėjo 
Živilė Vilčinskaitė. Mokiniai 
deklamavo-ir kupletais apibūdi
no savo bendrabučių vedėjus, 
Mokytojus- ir • ūkio personalą. 
Maironio eilėraštį nuotaikiai re- 
ęitavo Kęst. Ivinskis, prisitarda- 
mas gitara. Naujoji VLJS Val
dyba (K. Ivinskis, J. Jurkšaitė, 
R. Žaliukas ir Ž. Vilčinskaitė) 
akivaizdžiai įrodė, kad ji moka 
ne tik dirbti, bet ir kupletus 
kurti j ir ^gabiai interpretuoti, o 

groti

90-ą:į gimtadienį atšventė pir- i JURGIS JAŠINSKAS 
mąją Sekminių dieną (birželio į 
7) Marburge. Jubiliatė yra gi- 5 

referatą apie j muši 1891 Marijampolėj. Studi-1 
javo germanistiką Petrapilio ir; 
Marburgo universitetuose. Dės
tė vokiečių kalbą Lenkijoj. 1915 
ištekėjo už jūrų inž. Viktoro 
Rėklaičio. I pas. karo metu gy
veno Helsinkyje, kur jos vyras 
tarnavo Rusijos karo laivyne.
1918 grįžo į Lietuvą.

1941 repatrijavo Vokietijon. 
1942 mirė jos vyras. Vyriausias 
sūnus inž. Mečislovas Rėklaitis 
buvo paimtasd vokiečių kariuo
menę. Jis žuvo 1945 balandy! 
Duktė Ona 1948 emigravo į JAV- 
bes. Pas ją 1951 nuvyko ir mo
tina. Dukteriai Onai Aglinskie.l 
nei 1975 mirus, B. Reklaitienė 
1976 grįžo į Vokietiją ir apsigy
veno Marburge, kur jauna stu
dijavo ir kur dabar gyvena jau-1 no kuopos maj. p.r K.įValiūnas 
nesnysis sūnus dr. Povilas Rėk- j ir klebonas kun. Liubinas. 
laitis.

Nors gimusi? ir riugusi vokiško
je evangelikų bažnyčios konto- 
riaus ir mokytojo,Gottlieb Wal- 
Iner’io šeimoje, 1915 perėjusi į 
katalikų Bažnyčią ir ištekėjusi 
už lietuvio, įaugo į lietuvių kuL 

• tūra, visą gyvenimą sekė jos 
apraiškas ir ta dvasia išauklėjo | toms. Kvietė melstis už mūsų 
savo vaikus.

VYSKUPAS 
SCHWETZINGENE

Sutemos ir prošvaistės Bostono lietuvių padangėje
ĮVADINIS ŽODIS

Ilgametėse “'Spaudos . pabiro
se” vienaip ar kitaip pasidairy
damas po įvairius Amerikos l’e- 

, tuvių gyvenimo laukus, dar įlė 
1 karto ilgėliau nebuvau atsisto
jęs Bostono ir jo atšakų lietu
vių-gyvenimo ir jo liūdnų ar 
džiaugsmingų vaizdų akistatoje, 
šitose “pabirose’^įjus bandoųia 
tą “nusikaltimą” ;^pirkt£ Iš 
anksto jaučiu, kai^^^^S^tpirki- 

j mu” kai kas sup|k^^^rfi$fms 
• ir rašėjui piktą ?-drit)te-

I lės, o gal vienas£3fit&s£r\j&ritą^

Savo pamokslą vyskupas sa
kė, kad jo čia budimas yra atli
kimas ganytojinė^.= pareigos-, lan
kyti tikinčiuosiuį^rafefi^i/’i^aS; 
tikėjimas pakelią žmogų virš 
materialinio pasaulio, išskirda
mas jį iš kitų tvarinių. Tikėji
mas nemažiau reikalingas ir tau-

savo
“neg

R. Dirgėlas — kad moka 
gitara.

. Daug triukšmo ir juoko 
Rock and roll sukėlė 4-rios 
rėš” (M. Dambriūnaįtė, D. Gry-
binaitė, J. Vaičiulaitytė ir R. 
Buivytė) iš Amerikos. Talentų 
vakarą užbaigė muencheniškiai 
(M. Landas, Kr. Pauliukevičiū- 
to, J- čeginskaite ir J. Jurkony- 
tė) komišku vaidinimu (Pempė 
“aiškina” televizios atstovei, ką

Gegužės 24-tą 8591 LS Lietu
vių kuopą ir LB apylinkę lankė 
Vakarų Europos lietuvių vysku
pas dr. A. L. DeksnysJ Į jo su 
kun. Br. Liubinu ir kun. Šaka
liu iš - JAV-bių. atnašautas šv. 
mišias susirinko: per 60 kuopos 
vyrų su šeimomis ir artimesnių 
apylinkių lietuvių. Vyskupą, 
švenčiantį 50 metų kunigystės 
ir 75 amžiaus sukaktis, pasveiki-

tautą tėvynėje, kad ji liktų išti
kima Kristui. Mums reikalingas 
tikėjimas ne tik sielos išgany
mui, bet lietuvybės išlaikymui'. 
Tikėjimas ir tautiškumas yra du 
didieji mūsų tautos ramsčiai.

Gražiai giedamas giesmes var
gonais palydėjo K. Bendoraitis. 
Po pamaldų visi kartu papieta
vo kuopos valgykloje ir dar il
gai šnekučiavosi svetainėje.' 

(Vokietijos LB Inf.)

SIUNTINIAI Į LIETUVA
. MARIJA N0REIKIEN8

/ 2608 West 69th St., Chicago, Di. 60629 * Tel. 925-2787 i
& rDidelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. f 
t MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, ffl. 60629 * Tel. 925-2737
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riančiai galvą palinguos. Tokia, 
kaip visi žinome, yra gyvenimo 
realybė: “Nors ir be skūros lik- 
si-visiems neįtiksi”.

I. UŽUOLANKA

Prie sesių ir’ brolių' lietuvių 
artinuosi užuolanka, visų pirma 
užregistruodamas vieną kitą 
Bostono didmiesčio gyvenimo 

jaudino, piktino ar džiugih^gląr 
čiuosius gyventojų sluogsnius, 
tuos įvykius sekusius televizijos 
-kanaluose, .radijo stočių prane- 
-šimuo&o ar skaičiusius inilžiniš- 
kos apimties. perijodirijuosė<lai- 
jkraščiubse.

■; ? . ** Z' * -

Bostonas šiandien stovi ant 
. bankroto bedugnės kranto. Mies 
to valdžią griebiasi kraštutiniau 

..sįų^cįšsigeĮhėjirio. j^emonių: 
r iprj eš porą'^ėnęsių.buvb užsimo

ta uždaryti visas miesto išlaiko
mas mokyklas, nes nėra pinigu 
mokytojų algoms;-tuo pačiu lai
ku pradėta atleidinėti' gaisrinin
kus ir policijos tarnautojus, im
ta uždarinėti kai kurias gaisri
ninkų stotis-punktus ir policijos 
skyrius arba nuovadas. ■ Gyven
tojai, žinodami jų vaikams būsi
mą skriaudą dėl ankstyvo, mo
kyklų uždarymo, jausdami gais
rų pavojų dėl gaisrininkų stokos' 
ir bijodami dar labiau įsissiąu-

Jau kelintą savaitę streikuo- 
:a Amerikos “beisbolo” (tai lie 
tuviškas muštukas, kurį mėgda
vo žaisti Lietuvos paaugliai) 
profesionalinių komandų žaidi- 
kai. Dauguma jų gauna dešimt 
tūkstantines ir net šimtą tūks
tantines metines algas. Mažai, 
reikia daugiau, nes jie ir jų šei
mos negali iš to “ubagiško” už
darbio pragyventi. Tas “beisbo- 
lininkų” streikas vyksta visoje 

j Amerikoje ir to žaidimo mėgė
jai žiūrovai nuobodžiauja, lauk
dami to streiko pabaigos. Tos 
pabaigos labai laukia ir Bostono 
valdžia, nes iki šiol to streiko 
pasėkoje miestas neteko 6 mili
jonų dolerių, pajamų, gaunamų 

i taksų pavydale. • f • ;

Dar didesni “vargdieniai” yra 
televizijos ir filmų aktoriai. Jie 
už savo vaidybą, dažnu atveju 
nė supuvusio cento nevertą, gau 
na šimtatūkstantinius, o kai ku
rie ir milijonines -sumas siekiant

vienas tų įmonių savininkų ne
nukentės: viską sumokės eiliniai 
tų garsinamų produktų vartoto
jai. Pvz., skalbimo miltelių, ka- 
vqs, sausainių, šunų ir kačių 
maisto ir kitų panašių prekių 
pirkėjai. Apie jų uždarbius ir 
pragyvenimo šaltinius, kurie yra 
labai vargani, visiškai nesirūpi
na turtuoliai aktoriai, televizijos 
ir filmų programų rengėjai, o 
taip pat tas programas remian
čios prekybinės įmonės Tokia, 
matome, yra kapitalistinės sis
temos taisyklė: piešk nuo savo 
artimo paskutinius centus, kad 
patsai galėtumei susikrauti ne
riboto didumo pajamas, leidžian
čias tau jas iššvaistyti menkaver 
čiams malonumams ir paleistu
vavimui.

Atdara šiokiadieniais nno

« aCnSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

pakėlė “gvoltą” ir patys ėmėsi 
priemonių savo apsaugai: atsira
kino, o kai kur tiesiog išlaužė 
uždarytų gaisrininkų patalpų ir 
policijos būstinių duris, okupa
vo tas patalpas, budėdami jose 
iki tol, kol jos vėl buvo atidary
tos ir kartu pažadėta į darbą 
grąžinti atleistuosius tarnauto
jus. Iš miesto aerodromo ir kitų! 
greitkeliu' į miestą vedantį tū-1 
nelį pikėtavimais užblokavo, tuo 
suparaližuodami to rajono visą 
susisiekimą.

Miesto valdžia tokių masinių 
. gyyeijtojų/priemonių pabojo ir; 
?-atrodo.j tik ■'laikinai, ..------■
vprieš tas “naujpyęs” buvusią pa-1 
• dėtį. Dabar:-<3piesto valdovai 
kombinuoja, iš tos bankro- 
tinės "bedugnė^išsikrapštyti, ie$ 
kodami skyliij^okesčiams padi-

. dinti. Namų ir į kitokių “taksui 
nebetur Teisės aukštinti, nes pra 
eitą .rudenį gyventojai balsavi
mo keliu nutarė miestui nemo
kėti " 2 Vž nuošimčiu anksčiau | Xlivuao O-‘■'J-J £ i Aliu. XI v -OU.JJLXCLO 
užkraūtik^kęsjčių. Projektuo-j kės ne gamintojai ir te-

revizijos programų rėmėjai — 
“sponseriai” bei tų televizijos

sugrąžino j gjus atlyginimus. Ne, jie yra “iš- iintc.c I _ . ... . _ __ ■. - - -naudojami” ir darbdavių skriau
džiami. Norėdami tas jiems da
romas “skriaudas” pašalinti, pas* 
kelbė streiką. Jo metu televizi
jos stotys žiūrovams rodė senus 
gabalus. Streikininkai laimėjo- 
Dabar jie galės išsikapstyti iš 
savo nepakeliamai “sunkios” fi
nansinės padėties. O tas jų lai- 

; mėtas, atlyginimo sumas ’ sumo-

jama padidinti taksus kasdieniu
nio vartojimo produktams, nors
Bostone pragyvenimo lygis yrą Į sto'či savininkai bet eiliniai

, v v • • , . * *- ' , ,aukščiausias, t. y., brangiausias 
visoje Amerikoje. Tais kasdien 
ninio vartojimo produktams tak
sų pakėlimo projektais jau nau
dojasi prekybininkai ir krautu
vių savininkai: ant anksčiau ijr 
senomis kainomis įsigytų pro
duktų užtampuoja naujas kai
rias, nes jokios prekių kainų 
kontrolės, kol kas, šitame krašr 

__ __ ___ ______  v te nėra, nors bandoma nugalėti 
tęsiančia mieste siaučiančio ban- / arba nors sumažinti siaučiančią 
ditizmo, apiplėšimų ir vagysčių infliaciją ir nepaprastai brangų 
dėl policijos tarntutojų arba kasdieninio pragyvenimo lygį. • 
tvarkos saugotojų 'sumažinimo, Patriotinis Amerikos elementas

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kurią kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Nesenai Bostone pasibaigė 
trijų medicinos, gydytojų byla, 
kurioje jie buvo kaltinami už 
ligoninės gailestingosios sesers— 
“nursės” pagrobimą — “kidna- 
pinimą”, jos nusi gabenimą į 
vieno tų gydytojų turimą rezi
denciją, ir čia visų trijų gydyto
jų išžagintą. Bylos, kurią tiems 
gydytojams iškėlė minėtoji “se
sutė”, dokumentacijoje pateik
ti šie'duomenys: vienoje Bosto
no vietovėje- buvo pasilinksmi
nimas arba “parė”. Jai pasibai
gus, tie trys gydytojai, “nekal
tybe” spindinčią- ligoninės ‘■‘se
sutę’’ prievarta nusitraukė į sa
vo mašiną ir nusivežė į anks
čiau minėtą rezidenciją, kurio
je dar pasistiprino narkotikais, 
o po to visi trys iš eilės, ■ gulin
čią miegamajame, “išgvoltavo- 
jo” — nors su vienu tų gydyto
jų toji “nekaltybę” jau buvo 
turėjusi lytinių santykių anks
čiau. £ , r

(Bus daugiau)

BERNIUKO MOTINA ''

Modernaus paauglio motina 
savo draugei: -u- O, taip, aš vi
suomet norėjau turėti vaiką su 
švelniais ilgais šviesiais plauku
čiais, garbanomis krintančiais 
per pečius. Bet aš. visą laįką 
galvodavau, kad tai.bus mergai-

Amerikos gyventojai-aš, tu ir 
visi kiti, kurie naudojamės kas
dieniniam. pragyvenimui būti
nais produktais. Televizijos sto
čių savininkai pakels- jų “spon- 
seriams” — kompanijoms mo
kesčius, kurios savo produktus 
perša televizijos žiūrovams. Tie 
“sponseriai” televizijos savinin
kų reikalavimus patenkins jų
prekių, pirkėjų sąskaitom Nė niau, kad-savininkas bus mir^s.

PASĮTEISINO

Teisėjas- j teisiamąjį, kaltina
mą pavogus' automobilį:

— Kodėl kaltinamasis pasisa
vinai svetimą automobilį?

Kaltinamasis? Mat, pons.'teisė
jau, automobilis buvo, pastaty
tas prie kapinių, tai aš pania-• - ' L. L, _ ' .

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik $3.

/

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmenimil 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS G k V ENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LLeT U VTšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašansko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbv Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir poe
ziją. Dabar būtą jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja S6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $1

Knygos gaunamos Naujienose, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
1 DC BO6OS. Užsakant paitn, pridėti Solerj UlaMomi,

g ------------------------------------ ------------ ------- ------------------- ---------—,
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Svarbiausio atsakymo dar 
teks ilgai laukti

Turime grįžti prie reporterio K. Jankūno pagrindi
nio reportažo apie inž. Algimanto Gečio suorganizuotą 
Lietuvių Bendruomenės politinę konferenciją. Gečio dis
pozicijoje yra visa Amerikoje lietuvių vienuolių kontro
liuojama katalikų spauda, bet iki šio meto dar niekur 
neteko matyti nei paties A. Gečio svarbiausio, politinio 
pranešimo, nei neteko skaityti ir kitų jo bendradarbių 
pasakytų kalbų.

Visi žinome, kad New Yorke suorganizuotoji konfe
renciją brangiai kainavo. Buvo tokių bendradarbių, ku
rie kelionę Į New Yorką ir dviejų dienų išlaidas patys: 
apsimokėjo. Bet konferencijoje buvusiems statistams tu
rėjo mokėti inž. Gečys lietuvių daugumos sudėtais pini
gais. Kaip “ambasadorius” laukė beveik du metu savo 
pranešimo VLIKui šiomis dienomis paskelbti, taip teks 
laukti apie pusę metų, kol bus paskelbta paties svarbiau
sio “neopolitiko” formuluoti dėsniai.

“Ambasadorius”, norėdamas pagerinti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Centro valdybos ryšius su Vyriau
siu Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu, skaitė PL. Bendruo
menės valdybos instrukcijas VLIKo vadovybei, bet pra
nešimą Įteikė “Margučio” vadovams, o ne VLIKui. Jis 
nerado jokio reikalo pasiaiškinti, kodėl VLIKui raštas 
buvo siunčiamas ne VLIKo valdybai, o mažai politikų 
grupelei, veik nieko neatstovaujančiai. Jau minėtas p. 
Jankūnas apie tą konferenciją šitaip rašo:

“Tolimesnei programai vadovavo Irena Meikle- 
john, kuri klausytojus supažindino su minėjimo pre
legentu, bu v. laikinosios vyriausybės ministeriu ir 
aktyviu 1941 m. sukilimo dalyviu dr. Adolfu Da- 
mušiu.

Savo kalboj dr. Damušis iškėlė kai kurių naujų, 
iki šiol sukiliminėj literatūroj dar neužtiktų smulk
menų ir paminėjo stambesniąsias priežastis, vedu
sias tautą Į visuotini ginkluotą pasipriešinimą oku
pantui. Laikinoji vyriausybė atkakliai kovojo už Lie
tuvos • valstybingumo išlaikymą ir, tik negalėdama j 
savo pareigų eiti, savo veiklą sustabdė, bet neatsi- i

statydino. Tas sukilimas ir eilė, kitų per nepriklau
somybės laikotarpį Įsigytų savybių išaugino labai 
plačiai pasireiškusią ginkluotą rezistenciją ir dabar 
vedamą kovą su okupantu pogrindžio leidiniais ir 
kova už asmens, tautos ir religijos teises. Pasiprieši
nimas yra pasiekęs tokį laipsnį, kąd okupacijoj iš
augęs žmogus jau nebijo nei kalėjimo, nei darbo sto
vyklų bausmių savo kovoj prieš okupanto smurtą.”

(Draugas, 1981 m. liepos 3 d., 4 psl.)
Nežinom, ar p. K. Jankūnas pajėgė išdėstyti vi- 

pagrindines dr. A. Dąmušio mintis> bet tegu jis pa-sas 
skelbia visą dr. Dąmušio kalbą. Mums labą! svarbu nu
statyti, ką auksaburniai kalba šiandien ir ką jįę kalbėjo 
prieš 40 metų. Iš to, ką Jankūnas užpraeitą savaitę pa
skelbė, atrodo, kad vienus dalykus kalbėjo šiandien, kurie 
labai skiriasi nuo to, kas buvo paskelbtą 1941 metais. 
Pats auksaburnis pareiškė, kad daugelio dalykų iki šio 
meto jis ir kiti to meto kalbėtojai negalėjo pasakyti. Visi 
žinome, kad prieš 40 metų garsiakalbių sakytos kalbos, 
sveikino naująją Hitlerio tvarką Europoje.

Brazaitis žinojo, ką reiškė sveikinti Hitlerio Euro
pą, jis bandė pasiteisinti, bet Brazaičio bendradarbiai 
savo iniciatyva gaudė ir šaudė politinius savo priešus.

Būtų lengviausia, jeigu gyvųjų tarpe nebūtų nė vie- 
np, kurie bendradarbiavo su naciais. Lietuviškoji polici
jos vadovybė buvo daug išmintingesnė už plepi Brazaitį. 
Policijos vadovybė pranešė, kad Lietuvos piliečių ji ne
persekios ir suimtųjų Į nacių rankąs neatiduos. Vokiečių 
kariai lietuvių policijos vadovybėje nekankino.

Policijai ne visos priemonės buvo pateisinamos, bet 
brąząitiniams viskas buvo galima. Jiems tikslas pąteisį- 
no priemones. Jiems ir šiandien tiksiąs pateisiną prie- 
:moųęs. Jie vartoja visokias priemones politinei kovai. 
Melas, šmeižtas, teroras, insinuacijos galimos priešui su
žlugdyti. Svarbu, kad būtum vadovybėje.

Šitos priemonės taikomos ne tik lietuviams, bet ii' 
amerikiečiams. Jos buvo taikomos demokratams, o dabar 
taikomos, ir respublikonams. KoT Baltuose Rūmuose buvo 
demokratai, tai buvo panaudotos visos priemonės į Bal
tuosius Rūmus Įžengti^ Šiuo atveju jiems patarnąyo Į 
Baltuosius Rūmus Įsibrovusi vienuolė.

Inž. Gečys taip buvo suorganizavęs savo grupės rei
kalus, kad jis visuomet galėdavo patekti Į Baltuosius 
Rūmus, Reikia manyti, kad pajėgė įtikinti buvusį, prezi
dentą, kad jis ir kiti jo sėbrai balsuosią už Carterį. Bet 
balsavimo dieną jie balsavo už Reaganą.

Prez. Reaganas, matyt, atsargesnis. Jis į Baltuosius 
Rūmus nepatikimų vienuolių neįsileidžia. Gečiui sunkiau 
į Baltuosius Rūmus Įžengti, negu prie prez. Carterio, 
Bet Gečys tapo respublikonu ir Įstojo Į lietuviškąją et
ninę grupę. Lietuvių respublikonų etninės grupės vado
vybėje, be dr. K. Bobelio, dar yra ir inž. A. Gečys, Bend
ruomenės pirmininkas V. Kutkus ir pyragaičių, pjausty
toją penia M. Zerr. Kaip dr. Bobelis galės dirbti su šiais 
“respublikonais” galime tiktai spėlioti, žinome, kad dr. 
Bobelis yra. pareigingas ir gali užmiršti prieš jį šių “res
publikonų” paleistus šmeižtus, bet, reikia manyti, jis, 
dantis sukandęs, atsisės prie bendro respublikonų etni
nės grupės stalo. Bet kad jie galėtų ką nors naudingo Lie
tuvos laisvei padaryti, tai tik netolima ateitis parodys.

Bet einam dabar prie Damušių. Kad šioje kovoje tu
rėtų ištikimą bent vieną žmogų, tėvas Įtraukė Į tą pačią 
politiką ir savo dukrą. Ar dukra, pasimokiusi iš Ameri
kos visuomeninio gyvenimo, seks tėvo pėdomis ir vartos 
tuos pačius metodus, šiandien sunku atspėti.

Prof, AD, VARNAS Ant politikos laktų (Grafika)

BAKVNAS

PASTABOS IŠ TOLO
IEŠKO LIETUVIŠKOS

KILMĖS ŠAKNŲ

Per buv. Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos pirm-ką A. Ma
žeiką į mano rankas pateko la- 

.b<u įdomus laiškas, kuris net 
šiandien (ypačiai) būtų lyg ir 
’’storiniu dokumentu rodančiu 
kad Rytprūsiuose gyveno lietu
viai — senprūsiai, kai šiandien 
— ten viešpataujant soviętų 
burliokams — apie lietuvius net 
■r neužsimenama.

Tūlas Herb KLISCHIES, gyv- 
Floridoje, kreipėsi į Tautinę Sa- 
ungą prašydamas' pagalbos jo 
“projektui”, kurį jis nusako sa
vo angliškai rašytame laiške, iš 
kurio galima spręsti, kad jis 

-yrą .Rytprūsių, lietuvių kilmės 
ir. dabai: ieško savo prabočių lie
tuviškos kilmęs. šaknų. Tai labai dont sound- very German”.’ Pra
dėtas ir nemažiau vertingas do- šo, kad “gal Jūs galite man ta- 
kumentas (tas laiškas) istorinei me padėti”, ir štai jo motinos

medžiagai.

Tame laiške H. Klischies sa
ko, kad jo tėvo “people’’ gyve
no Rytų Prūsijoje, arti Lietuvos 
rubež:aus, bet kalbėjo daugiau 
lietuviškai negu vokiškai. Bety
rinėdamas (rašo H. K.) priėjau 

* išvados, kad tie protėviai turė
jo būti kilę iš Lietuvos. Aš no
rėčiau, sako laiško autorius to
liau tai- užsitikrinti atradimu, 
kad mano pavardė ar jos varia
cija yra kilusi iš Lietuvos, jos 
pradžia Lietuvoje. Viena jo pa
vardės variacija, sako Klischies. 
buvo ištariama KLIESCHIĘS. 
Jis dar priduria prie to, kad jo 
močiutės (grandmother’s) 
gautine pavardė buvo SAUNUŠ, 
o beto, iš jo motinos pusės ji£ 
turįs pavardžių, kurios “really.

Ką Darnusis pasakė tesveikindamas Vilniun Įžengu
sius vokiečius ir ką jis pasakė New Yorkan Gečio' su
kviestiems'“neopolitikams”, pakomentuosime, kai gausi
me jo kalbą. Tuo tarpu tiktai paminėsime, kad Darnusis 
labai daug prisidėjo prie pasakos, kad prieš Sovietų karo 
jėgas, čekistus ir katiušas sukilo frontininkų vadovau
jami kovotojai, kada lietuviai žino, kad prieš rusus sukilo 
visą Lietuvą. Stojusių kovoti prieš bėgančius rusus fron
tininkų skaičius buvo labai nedidelis, bet smūgis Lietu
voj buvusiems rusams buvo labai didelis. Sovietų čekistus 
ir Sniečkaus vadovaujamus parsidavėlius mušė visi lietu
viai, pasipiktinę jų elgesiu. Damušiui pavyko. Amerikos 
lietuvių tarpe sudaryti Įspūdi, kad tiktai frontininkai 
pakėlė ranką prieš rusus. Šiam mitui skleisti labai daug 
padėjo tuo metu Lietuvoje visai nebuvęs liaudininkas 
Kazys Škirpa, .

Damušio skleidžiamą mitą galės gerokai apkarpyti 
atsiminimai tų lietuvių, kurie minėtų kovų metų buvo 
Lietuvoje ir pakėlė ranką prieš lietuvių tautos priešus — 
Sovietų karius ir Įvairios rūšies Maskvos agentus.

męrgaųtinė pavardę buvusi 
SEJSCHUCK, būdavo ištariama 
RAISZUK Kitos pavardės mo
tinos puseje buvusios: POVE- 
LAIT. GIRZDATE, SZLOZALE 

i (or SZLOZE, SLOZE, SZLOZ) 
ir (labai įdomu, V. B): KASZ- 

i TAUNATE — ar labai tam pa
našiai — pagal laiško autorių.

Laišką baigdamas jo auto
rius, Herb Klischies, prašo kad 
jeigu turima žmonių (šiuo atve
ju Tautinėje S je) tokiomis pa
vardėmis, tai jo pavardę ir ad
resą jiems perduoti.

A. Mažeika (buv. Tautinės 
S-gos pūm-kas), žinodamas ma
no veiklą Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijoje, ir išviso dė
mesį Maža'ai Lietuvai, tą H. 
Klischio laišką perdavė man, 
prašydamas j jį (laišką) atkreip 
ti reikiamą dėmesį. Aš. savo ke
liu, laišką persiunčiau Mažosios 
Lietuvos Lietuvių Draugijos 
Valdybai (Čikagoje) per jos 

-nari ypatingiems reikalams Al- 
’gį REGI, nes žinau, kad geres
nio kelio H. Klischio lietuviškos 
kilmės šaknų suradimui nėra. 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugijos Valdybą sudaro labai 
sąmoningi Mažosios Lietuvos tė
vynainiai — plus Algis Regis, 

- dėlto tariuosi, kad tas laiškas 
bus patekęs į tikras ir patikimas 
rankas. Sėkmės Herb Klischiui.

Iš LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
S-GOS PRAEITIES

Gal ir ateities? Žiūrint kokia 
bus išrinkta naujoji LŽS centro 
valdyba, kurią gana savotiškai 
atstovavo net dvi kadencijas, 
sky^ip^o ar kvietimą, būdu suda
ryta centro valdyba, galiausiai 
paskelbusi. “globalinius” rinki
mus, kurių rezultatai būsią pas-; 
kelbti šiomis dienomis. Galimas' 
daiktas, kai šios mano eilutės 
pasirodys “Naujienų” puslapiuo
se, tai tie rezultatai bus jau vi

ešiems žinomi.
Nesu suinteresuotas nei ta va

dinama žurnalistų sąjunga, nei 
'os centro valdybos rinkimais. 
Nebūčiau apie tai užsiminęs, jei 
ne tokia maža smulkmena: per

žiūrėdamas savo, kad ir neko
kios istorinės vertės, “archyvą”, 
atradau gana įdomų originalą- 
dokumentą, kaip tik liečiantį 
Lietuviu Žurnalistu S-gos išei- 
vijoje steigimą, gana senokai — 
net 1952 m., tos s-gos skyriaus 
steigiamojo susirinkimo protoko
lą, jo originalą (nuorašas buvo 
tada pasiųstas laikinajai organi- 

-zacinei komisijai) su labai ori
ginaliais, tikrais parašais ir dar 
originalesniais siūlymais, kurie 
buvo tame susirinkime priimti, .į 
rekomenduojant Komisijai į 
juos atkreipti dėmesį priimant ! 
noro įstoti pareiškusius asmenis * 

(Bus daugiau)

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

(Tęsiu vs^

Pažymėtina ir būdinga buvo tai, kad dr. K. 
Griniaus pareikšta viltis kada nors susilaukti 
laisvos Lietuvos, nesusilaukė atgarsio ne tik tų 
metų “Varpe”, bet ir visais vėlyvesniais metais 
— iki 1901 metų.

Būdinga buvo ir tai, kad jau antrame tų pa
čių rųetų “Varpo” numery J. š-is (dr. Juozas Bag
donas.) rašė: “Reikalingumas re£onpų turi pirma 
Įjereįtį į sąmonę draugijos, ir tik tuomęt progre
sas Įgauna tvirtą pamatą Agitaciją priąš tironus, 
budelius, plėšikus ir carus, neatrasdamą žmonėse 
tam tikros dirvos, negali atnešti ląųkiąmos nau
dos. .. Dėl to, svarbiausia mūąų užduotis — pla
tinti, populiarinti mokslą, šviesti žmones, supa
žindinti juos su gamtos mokslais ir išaiškinti Įsta
tymus visokių apsireiškimų gaištoje ir draugijoj, 
parodyti kelius kultūros ir sąlygas pagerinti 
žmonių būvį”.

Nesunku suprasti, kad dr* J> Bagdonas ruo- 
-am visuomenės sąmoninįmp, dąrbųi,. nesku

bėdamas su oolitine veikla, juo labiau ąu politi
nės progrąmp.-, sudarymų, o gal, nprędamas už
pilti šalto vander.; ant vedamąjį rašiusiojo galvos 
"Varpo" priešpaskutiniame numeryje. Dr. J. 

Bagdonas su savo nusistatymu buvo varpinin
kuose ne vienas. Lietuvos politinės ateities klau
simą kaip programinį varpininkai pradėjo svars
tyti tik 1901 metais.

Dėl veiklos taktikos LSD partijos programoj 
taip pasakyta:

“Lietuviška Socialdemokratija, kaipo, parti
nė organizacija darbininkų luomo, ątengsis pa
kelti kuo plačiausią judėjimą masėmis. Pėl to jį 
šiandien varo agitaciją, pasiremdama ant ekono
miškų proletariato reikalų, tikėdamasi, jog arti
miausioje ateityje darbininkų mase, bekovodama' 
ant ekonomiškos dirvos, susirems su. administra
cija, ginančia reikalus buržuazijos, ir pažins visą- 
nuodugninį nesutikimą reikalų dąrbiųįnkų lųpuip. 
ir vyriausybės”.

Lietuviškoji Socialdemokratų Partiją ėnųbsį 
darbo tarp visų Lietuvos darbininkų ir amatinin
ku tiek mieste, tiek ir kaime, nežiūrėdama, kaip 
jie kalba — lenkiškai ar lietuviškai- Išimtį darė 
tik žydams darbininkams. Bet partiją ‘"atkreipia 
žydiško proletariato akį į tai, kad bendrą jįp pa
dėtis krašte ir valstybėje reikalauja iš žydų, dar
bininkų pilno solidarumo su darbininkais krikš
čionimis ir kad užganėdinimą savo medegiškų ir 
politiškų reikalavimų žydiškas proletariatas ga
lės atrasti tiktai būsiančioje federališkoje respub
likoje”. Taip taktikos klausimu pasisakyta žydų 
darbininkų atveju.

Pažymėtina, kad LDSP programoje tekalba
ma apie darbininkų bei amatininkų reikalus, jų 

būklę ir jų uždavinius. LSDP kūrėsi kaip darbi
ninkų partija, bet jos programa neužmiršta “per
eiginių luomų” — smulkiosios miestų buržuazi
jos ir ūkininkų. Anų metų Vakarų socialdemo
kratai, sekdami Karolio Markso numatymus, kaip 
vystysis kapitalistinis ūkis, buvo tikri, kad tarpi
niai visuomenės sluoksnįai — smulkioji miesčio- 
niją, ūkininkai, tarnautojai, iš dalies ir profesinė 
inteligentija — dąugiausia susiproletarins. Taip 
tuomet galvojo ir elęsdįečiai, kviesdami, nįinetąs 
tarpines socialines grupes orientuotis į socialde
mokratus kaip natūralius jų sąjungininkus. 
■LSDP'programa tuo reikalu taip pasisako:

“Paženklindama savo savistovią luominę po
litiką ir rūpinimąsi saugoti darbininkų judėjimą 

, ųųo iąklydimo kelio ir nuo kompromiso su kitomis 
lųompmis, Lietuviška Socialdemokratiją ypač nu
rodo ant reikalingumo mokyti pereigines luomas, 
t.y. smulkmięsčicnią ir ūkininkus apie tai, koksai 
yęa paĮįnkįmąą ękonomiško, žengimo ir kaip iš to 
išęįną soUdąriškumas pereiginių luomų su pasi
stengimais ir siekimais proletariato”.

• Vėlesnėje sąyo. veikloj^ partija skyrė “perei
giniams sįųogsniams” kaime, ūkininkams ir maža
žemiams, daug didesnio dėmesio, kaip būtų buvę 
galima laukti iš jos programos.

•' * ■ * * f
PIRMIEJI PARTIJOS VĖTKLOS METAI
1896-7 metai buvo naujai įsikūrusios partijos 

energingos veiklos metais. Anksčiau buvo minė
ta, kad paruošiamasis partijai kurti laikotarpis 

buvo pažymėtas vis dažnėjusiais ekonominiais 
streikais Vilniuje už darbo dienos sutrumpinimą, 
atlyginimo padidinimą, už žmonišką su darbinin
kais elgimąsi. Streikai ypač išsiplėtė 1897 metais 
— be amžinai neramių Vilniaus amatininkų, tų 
metų statybos sezone sustreikavo Vilniaus staty
bos iki 2.000 darbininkų ir streiko “maru'’ apkrė
tė fabrikų, plytinių ir net padienius darbininkus. 
Beveik visiems streikams vadovavo LSDP žmo
nės, u jos vardu buvo leidžiami atsišaukimai, iš 
karto, susilaukę darbininkų pasitikėjimo — juose 
siūlyti reikalavimai buvo duodami darbdaviui ir 
pačių streikuojančiųjų.

Bet pąrtyą parūpo iy generalgubernatoriui 
bei žaųdąi'meryai. Po didžiųjų Vilniuje streikų 
1897 metais valdžios pareigūnai pajuto streikuo- 

I jančiuose ir ypač tuose, kas jiems vadovavo, pa
vojingą sau pri^ą. Pavojingas sąjūdis plito. Tais 
motąjį' buvo streikų Ašmenoje, Smurgąinyse, 
Kaune, Vilkaviškyje, Vištytyje, Šiauliuose ię Pa
nevėžyje. Ne visur juos organizavo LSDP-, bet 
Kaune dirbo tarp darbininkų Feliksas Deržins- 
kis, Šiauliuose ir Panevėžyje partija mezgė, pir
muosius su dąrbinįnkąią ryšius- Savo pasiekimais 
LSDP galėjo dalytis tik su žydų socialdemokra
tais, nes PPS veikla darbininkuose vis dar bu
vo silpna. -

(Bus dargiau)
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sisuųkusipje atmosferoje ir koks 
rapų^ jų gyvenimas.

AKADEMINES MOTERYS

Dar labiau monografinės sis- 
emos bei brandesnių išvadų pa
sigendame Janinos Narūnės- 
Pakštjenės “Pirmūnių akademi
nių“ solidžioje knygoje (leidėja 
dr. Z. Rainiene, Chicago, 19$0 
m., 200 psl., kaina 12 dol.). 85 

' metų darbšti moteris, rašiusi 
3ts:minimų ir net poezijos kny- į' 
gų, aprašė 240 lietuvių moterų j i 
intelektualiu mokslo siekimą ir 1. 
ių įnašų j mūsų kultūrinio gy-

; vėsimo aruodus. Nors autorė ap _J 
sirįbojo moterimis, gimusiomis 
p"ieš 1905 metus, tačiau paliko

■ ne maža sprogų.
Apie kai kurias moteris pasi

tenkinta vos keliais sakiniais. 
Kad A. Didžiulytė —Kazanavi- 
čien£ “-buvo gabi vaikų literatū-

Į ros rašytoja”, kad “buvo para- 
; šiuši ir išleidusi mažiems ir mo- 
j kvklinio amžiaus vaikams virš 
i 20 knygelių”, o nesigilinta į tų 
. knygelių tematiką, derinantis 
• prie partijos nuorodų, — ma

A ‘ ■•'f

Tol.: 542-2727 542-272?

o Ain. V. DAUGIS 
GYDYTOJAS ’« CHIRURGAS 

C**Mnunit> klinika. 
M«aklnM 4lr.k*oriut

<9M S. R«L WeatchMlwr, IL
VALANDOS: S—0 darbo dienomis Ir

SUSIRINKIMU

M. Stankūnienė Atsisveikinimas” (Grafika)

Chicagos Lietuviu Našliu'ir Našliu- 
kiy klubo metinis piknikas įyyks sek
madienį, liepos 19 d., Vyčių salėje, 
47th ir CampbeL. Pradžia 12 vai. 
Komisija gamins namie darytus val
gius. Bus labai smagi muzika ir kitų 
įvairumų. Kviečiame visus dalyvauti.

Komisija ir Valdyba

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mąną”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

j
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Pel 226-1344

SI

g
F

Mažeika & Evans
TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS laukan įvairias kalbos piktžoles 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikriną akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

MEDŽIAGA KULTŪROS ISTORIJAI
Mūsų kąlbos kultūra rūpinasi kas” Brooklyne brolio Kazimie- 

ne tiek rašytojai, kiek kalbinin
kai, kurie nuo senų laikų guja

ir patiekia lietuviškų, taisyklin-

ro rūpesčiu.

DARBO LAUKAI

du tomus, suskundus uoliam ko
munistui Jonui Aničui negeisti-
ną antirusišką politiką: spaus-jžai ką skaityto-
tuvė^ę jau surinktas veikalas bu
vo sunaikintas.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: an trad. 1—4 popiet,

Lietuvių kalbą nuo svetimy- 
Juozas Senkus, J. Jablonskio se
ga, J. Balčikonis, vėliau A. Sa
lys, Pr. Skardžius, P. Jonikas ir 
k. Lietuvių kalbininkų varoma 
kalbos kultūros vaga reikšmin
ga ypačiai šiais laikais, kai są- 

! moningai ar nesąmoningai vei-
! siami įvairūs rusicizmai, kurių I tė dialektologiją, akcentologiją, 
apstu ne tik mokslinėje, bet ir I istorinę gramatiką ir žodžiu da.

Šioje monografijoje duodama 
smulkių žinių apie Juozo Sen
kaus tėviškę, tėvus, gimines, mo- 

! kslą ir darbus Kauno IV gimna
zijoje, žodyno, tarmių, tikrinių 

-vardų ir tautosakos medžiagos 
rinkimą, lietuvių kalbos žodyno 
redagavimą bei profesūrą Vil
niaus universiteto Istorijos-Fi- 
lologiios fakultete, kuriame dės-

j ui pasako.
Keistai skamba tvirtinimas, 

kad Salomėja Bačinskaitė-Bu- 
čienė Nėris “1941 m. buvo iš-

KNYGOS MEDŽIAGA
VitrilC 4.67TCA XAA. UUVV a^-

Labai įdomios medžiagos šiai, vefu į Rusiją». Kad Ona Matu-! 
monografijai patiekė J. Senkaus j iaikytė-Stulginskienė, Lietuvos 
sesuo Nastute. Liečiant jo kai- į prezidento žmona> buvo “1941

m. drauge su vyru išvežta į Si
birą”, — nesistebime. Salomėja

botyros darbus, pasinaudota H.
Horodničiūtės dienoraščio iš-

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencilos *•!•£: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

_  Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

dailiojoje literatūroje.

KALBININKAS J. SENKUS

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIStraukomis ir kalbininkų A. Ly- Nėris, bijodama lietuviu tautos 
bėrio, K. Morkūno,-E. Grinavic-i pasmerkįni0 už tė^nė“ išdavi. !J 
kienės bei Z. Zinkevičiaus strai- į laisva valia pasitraukė į J
psniaįs Išsamių atsiminimų Į pamotę Rusiją. Kažin, ar tikslu; 

pluoštą patiekė vakaruose atsi- Į spėlioti, jog “nėra žinoma, ar po- 
durusi kalbininko draugė Petro- Į ia,Svu noru, ar prievarta ta
nelė Orintaitė. Trumpų atsimi- komuniste» kai poetė buvo
nimų pridūrė A- f-“—1 <
Tyruolis ir VI. Kulbokas, kuris

GAIDAS --DAIMID
SENIAUSIA £E DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

rybą. Šalia to rašė kalbos kultū
ros, tarmių ir toponimikos klau 
simais gerai argumentuotų stu
dijų bei staipsnių.

1951 m. buvo atleistas iš uni- 
ve^iteto ir dėl duonos kąsnio 
dėstė sceninę tartį Konservato- 
~ioje. dirbo kino studijoje kal
ba^ patarėju ir ėjo vos antraei
les pareigas Žodyno redakcijo
je. 1953 m. pradė'o dirbti 7--etu- 
v’v kalbos ir literatūros institu
te. o 1955 m. apgynė “Pazanavy- 
kio kapsu tarmės” disertaciją, 
įsigijęs filologijos mokslų kan
didato laipsni. Šalia mokslo ant
roji jo aistra buvo sportas: žai
dė lauko ir stalo tenisą, buriavo, 
čiuožė ir net laimėjo Vilniaus 
dailiojo čiuožimo čempionatą.

1957 m. rudenį vedė už save 
24 metais jauresnę buvusią stu
dentę. kuri, sesers Nastutės, du 
kartus ištrem 3s į Sibirą, liudiji
mu. į gyvenimą žiūrėjusi pavir
šutiniškai. gal net buvusi neišti
kima. Kai J. Senkus, sunkios Par 
kmsono ligos ištiktas, po nepa
vykusios operacijos mirė, našlė 
Marija sukliudė išleisti velionio 
’’š lotynu kalbos išverstus NVIII 
a. istoriško .Alberto Vijuko-Ko-

į Toks kruopštus, gerai išpru
sęs aktyvus kalbininkas buvo

; Juozas Senkus, J. Jablinskio se- 
: kretorius ir mokinys. Gimęs 1907 
1 m. liepos 18 d. Treigerių kaime, 

Vilkaviškio apskr., 1928 m. bai
gęs Vilkaviškio gimnaziją, o 1937 
m. Kauno Vytauto D. universi-

. tetą, vėliau pats universitete
1 profesoriavęs, visą gyvenimą 

paaukojo lietuvių kalbos moks
lui.

Mirė po ilgos ir sunkios ligos 
1970 m. spalio 29 d. Matyt, kad 
komunistų partijai nebuvo ar
timas, nes ir po dešimties metų

• apie jį Lietuvoje neparengta nė 
menkutės monografijos.

Šią spragą užkišti ėmėsi jo jau 
niausiąs brolis kun. Kazimieras

1 Senkus, gyvenąs Vokietijoje, ku 
'ris “surinko medžiagos iš brolį 
I Juozą pažinojusių asmenų, pa

rūpino fotografijų” ir redakto
riumi pakvietė studentavimo lai
kais Kaune jį pažinusi Praną 
Naujokaitį. Viso to rūpesčio vai
sius — 77 psl. iliustruota knyga 
“Kalbininkas Juozas Senkus“, 
kurią 1980 m. išleido “Darbiniu- į ielevičiaus “Lietuvos istorijos”

j

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kih A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Talei.: HEmiock 4-2413

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245 f

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
taįieoio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telet 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTĮ J

4

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN 1

Aikštės automobiliams pastatyti

For constipation 
you’ll call it 

“The Overnight Wonder”
Ever (tel uncomfortable with your laxative? 

Then Us tin\e you tried the gentle medicine they 
call “The Overnight Wonder."

It’s today’ s Ex Lax* and it relieves the discom
forts of constipatioo by helping restore the body’s 
own natural rhythm. Try it tonight. You’ll like the 
way you feel in the morning!

Chocolated or pills. Ex-Lax is “The Overnight 
Wonder."
Take only as directed

sašplaukis įsitikinusi, kad “Lenino kaktoj F 
’ šviesiojoj švietė didi išmintis”, 

pajudino ir paslanptingos ligos kad “Leninas gyVaS; kad perga-
bei mirties priežastis: buvę gan-: 
dų. jog okupantai reikalavę, kad 
J/ Senkus pritaikytų lietuviškai 
kalbai rusiškas raides, bet jis to 
padaryti atsisakęs, ir “ta prie
varta gal dar pagreitinusi jo 
mirtį”- į

J. Senkaus gyvenimas puikiai Į 
aprašytas. Tačiau, kai norėta su
teikti žinių apie kalbininko kal
botyros darbus, ištisai nurašyti 
atskirų bendradarbių straipsniai 
įnešė daug pasikartojimų, net i gimimo ir mirties datų (pvz., L. 
paviršutiniškumo ir dėl to pasi- '
gendame loginės sistemos bei 
brandžios, atbaigtos studijos.

“Kalbininko Juozo Senkaus” 
monografija vis dėlto padeda 
suvokti, kokios sunkios taurių kad “pigumo sumetimais susita- 
lietuvių mokslinio darbo sąly- rė drauge gyventi su studente 
gos komunistinės politikos per- (Nukelta į šeštą puslapį)

lėn Leninas veda”.

ŠYKŠČIOS ŽINIOS

Pasitaiko ir klaidų: V. Lozo
raitienė “Lietuvių enciklopedi-

Į jos“ tvirtinimu gimusi ne 1894, 
Į o 1896 m. Kai ši šviesi moteris 

tebegyvena Romoje, -nekrologiš; 
kai skamba teiginys, kad jos! 
“gyvenimas buvo turiningas ir 
turtingas ryšiais su žmonėmis”.

Kai kurių moterų nesurasta

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL S27-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENŪE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

• - - ■

Purėnienės) ir net vardų (pvz., 
Prakaitytės Rutkauskienės).

Trijų sakinių sulaukusios stu
dentės Baukytės, vėliau gydy
tojos, tariama charakteristika,

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

Mold With A Dual Personality

'nd Pineapple Mold az 
.al. Made with either 

lQ, crushed pineapple, 
and garnished with

Many people think of Creaii. C* 
dessert — particularly after a her 
lemon flavor or lime flavor Jell-O 
eream cheese and chopped waiii-> 
generous dollops of thawed Birds Eve Cool Whip non-dairy 
whipped topping, the mold provide* a light and lovely finale to 
dinner. Just as many people fancy it as a salad, and the same 
recipe framed in a bed of lettuce and garnished with mayon
naise is a happy choice to accompany a platter of cold cuts, a 
basket of rolls and your favorite beverage.

Cream Cheese and Pineapple Mold
1 can (20 oz.) crushed

pineapple in juice
2 packages (3 oz- each)

lemon or lime flavor 
gelatin

Drain pineapple, reserving juice. Add water to juice to make 
1-1/2 cups. Dissolve gelatin in boiling water. Add measured 
liquid and lemon juice. Gradually add 2 cup« of the gelatin to 
the cream cheese, blending well. Chill until thickened. Stir in 
walnuts and pour into a 6-cup ring’ mold. Chill until set, but 
not firm. Chill remaining gelatin until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold. Chill until firm, about 3 hours. 
Unmold. Serve as a dessert with thawed frozen whipped 
topping, or as a salad with mayonnaise, if desired. Makes about 
6 cups or 12 servings.

2
2
2

1/2

cups boiling water 
tablespoons lemon juice 
packages (3 oz. each) 
cream cheese, softened 

cup chopped walnuts

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Teief. 476-2345

Chicafoe

Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

AMSULAHSC
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

*854 So. HAJLSTED STREET Tet XArCLi 7-1311

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 5Uth Ave, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 - 113J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ;,

2424 WEST 69tb STREET REpublic 7-1215
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PaJot Hills, HL J74-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
S307 So. LTTUANICA AVĖ. Tel: T Arda 7-3401

į < 
i 
f 
S 
t

&

i

A’

i

si t

*

F
<

I

«

J — Naujienos. Chicago, Ill., Saturday-Monday, July 1.8 20. 1981



i
mena n 
L.B nės 
Pavergtų 
monstraeijoje. 
protelio

ję L.B-nės Vadovybė pri
prašo visas ir visus R. 
nares narius dalyvauti 

lautų protestu de-
Pavergtų Tautų

demonstracija įvyks 
š. m. liepos mėn. 18 d. 12 vai. 
Ghicagos miesto centre, Richard 
J. Daley Plaza. Punios ir pane
lės pasipuošia tautiniais rūbais. ’

II. L.B-nts Vadovybė ( 
i 

— Pavergtų Tautų Savaitės 
minėjimas, demonstracijos Chi- 

*ųje įvyks liepos mėn. 18 d.,J 
tadienį. 12 vai. miesto centre.
LB-nės Marquette Parko apy- : 

auja su vėliavomis ir 
Nariai prašomi gau-

— Dėkui Antaninai Repšienei, 
mokytojai ir visuomenės veikė
jai iš Bellwood, Ill. už nuolat; 
ne paramą. Dėkui už vizitą, nau
dingus pokalbius ir patai imus. 
taip pat už $50 auką.

— Viktoras Karosas iš Cicero, 
aukštos kultūros intelektualas 
ir įžvalus lietuviško gyvenimo ’ 
bei pasaulinių įvykių stebėtojas,1 j 
parašo Naujienoms vertingų | |jnkė dalvv 
straipsnių ir aukomis paremia pĮakalais" 
jų leidimą. Dė<ui už visa tai ir sjaj dalyvauti. Ponios dėvės tau-; 
už nesenai įteiktą $25 auką.

— Praneš Butvinas iš Eridge- 
porto, Lietuvos kariuomenės kū
rėjas — savanoris, lankėsi Nau- 
j enose. Dėkui už vizitą, anksty
bą prenumeratos pratęsimą ir 
už $6 auką.

— Dr. K. Paliokas, padėkos 
ženklan už spaudos patarnavi
mus, įteikė $10 auką. Dėkui.

—- Mykolas Kajus, by v. Pilzen 
apylinkėje, iš anksto pratęsė 
prenumeratą, o savo gerus lin
kėjimus parėmė $10 auka. Dė 
kui.

tiniais rūbais Valdyba i
— i

“LIUCIJA”
M’ko šileikio apsakymų knyga Į 

‘‘Liucija’’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių

pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai. 181 psl. Kaina $5.
Gaunama ‘ Naujienose" ir pas 
autorių: (>729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60029.

Mass. 02127, Jūsų raštas turi 
būt mum pasiųstas ne vėliau 
spalio mėn. 12d., 1981 met.

PERSONAL 
A»m«nv Ieško

Kimal, Žemė — Pardavittaot 
S.EAL ĮSTATU FOR SALI

Memel. leme — Perdevlmvi 
MAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJLMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIKUS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS :
PORAS IC1ZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, IU. Tel. 847-7747

I Single, Considerate, Personable,
1 American Man in Chicago, who speaks ! 

only English, 38, 6 ft. 2, 190 lb., I 
wants to meet Considerate, Attract ve !

i Woman, over 5 ft. 3, not overweight.

©
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

! 2z-4O yrs., who would prefer a earn g 
relationship over conventional dating. •

Write: Bux 255 — Naujienos 
1739 S. Halsted St. 1

Chicago, IL 6GG08

MISCELLANEOUS 
(valrGs Delykzl

BUDGET
SEWER AND
PLUMBING

If not open — no charge.

CALL 656-8387

BUTŲ NUOMAVIMAS
X NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

3TSV RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

.'5

"V-

— George Borchert^ Hot 
Springs, Ark., pratęsdamas pre
numeratą, parėmė Naujienų lei
dimą $20 auka. Būdamas Čika
goje bei apylinkėse namų staty
toju, jis gausiai remdavo lietu
višką spaudą skelbimais. Dėkui-

— Dėkui Vladui Beleckui i>; 
Brighton Parko už vizitą Nau
jienoms, ankstybą prenumera
tos pratęsimą 'ir už įteiktą 310 
auką.

— J. Kreivėnas iš Marauette 
Parko, Sibiro tremtinys, neseniai 
parašęs atsiminimų knygą, • įtei
kė penkinę už kalendorių. Dė
kui už bendradarbiavimą ir už 
auką.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
tradicinė Lietuvių Golfo diena 
įvyks rugpjūčio 12 d. Palos Co
untry klube, 131-ma St. South
west Hwy. Pradžia 9 vai. ryto, 
vakarienė ir dovanų bei premi
jų įteikimas 7 vai. vak. Golfo 
dienos pirmininkas yra Charles 
D. Macke-Mačiukas. vicepirmi
ninkai: Teodora Kuzienė, Bruno 
Klemka, Vyto Skukies, Edvar
das Yerkes, Feliksas Raudonis 
ir Stanley Balzekas Sr.

— Marquette Parko šv. M. 
Marijos Gimimo parapijos biu
letenis (liepos 12 d. Nr. 43) skel
bia, kad mokyklos Moterų klu
bas “Copy mašinos” pirkimui 
įteikė $2,000. Vertas padėkos ir 
pagarbos tas Moterų klubas!

MEDŽIAGA KULTŪROS
ISTORIJAI

(A ik cit
1

medike Vanda Mingelaite viena-1- 
me bute’’, nieko esminio nepa-j 
sako. Blankus, paviršutinis ap-:. 
tarimas (Elena Jakubauskaitė 
'buvo subrendusi, darbšti, stu
dentė”). aiškesnių nuopelnų ne
suradimas 
gyvenime”) 
vieną aprašytą 
mu pasauliu.

Be abejo, J. Narūnės 
kad skaitytojai galėtų '

Euphresine Mikužiūtė, Chicagos Lietuvių Tarybos vicepir
mininkė ir SLA iždininkė, šeštadienį, liepos 18 d., dalyvaus 
Pavergtų Tautų Savaitės eisenoje Chicagos miesto centre. 
Kartu su Mikužiūtė estradoje bus Lietuvos generalinė kon
sule Juzė Daužvardienė, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas dr. Kazys Šidlauskas ir Naujienų atstovė Kristina

Austin. Ramunė Tričytė padės pirmininkui tvarkyti 
eisenos eigą.

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25.1 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

i

Boston, Mass
Seniausia lietuviška radijo

programa Naujojoj Anglijoj, ve-
7 į dama Stepono ir Valentinos Min

. . ,. , ’ ku. rengia savo 47 m. sukaktu-taip ir palieka ne!
moterį nežino vinį pikniką sekmadienį, rug

pjūčio (August) 9-tą dieną gra
žiam Romuvos Parke, Broktone.

noras, j Pragrama prasidės 4-tą vai. 
pažinti, * p. p. su magikais Jerry ir Anna

kokios rimtos, pareigingos, tvir- Fields. Bus pravesta metinis rin- 
tavalės ir gerų noru lietuvaitės kimas gražuolės “Miss Lithuania 
buvo tos mūsų pirmosios inteli- > of N. E.
gentės’

; šokių varžybos prie 
— labai gražus, tačiau į linksmos Mickey Haberek or
elis, nepilnas gyvenimo | kestrao -muzikos, kuri gros iki 

9-tai vaL vakaro; įteiktos dova
nos šokių kontesto laimėtojams 
Numatyta ir trys dovanos už 
gražiausius rankdarbius mezgi
nius (drožinius, keramiką, ar ta
pyba) atneštus į pikniką. Pirma 
dovana — $60.. 2 dovana — $25, 
ir trečia dovana — ŠIO pinigais.
Komitete rinkti gražuolę “Miss 

Lithuania of N. E.”, geriausius 
šokė;us ir geriausius rankdar- v o
bius dalyvaus: inž- Edmundas 
Cibas. Ona IVaškienė, JAV LB

aprašymas nėra nei gilesnė mo
terų charakteristika, nei jų nuo
pelnų išryškinimas. Tai gal tik 
medžiaga sistematiškai studijai 
apie moterų įnašą į mūsų kul
tūros istoriją.

Ir viena, ir antra knyga nu- 
kentėjo, kad esame toli nuo Lie
tuvos. kad neprieinami visi šal
tiniai, kad neįmanu sužinoti kai 
kurių esminių faktų.

Darbštaus kalbininko J. 
kaus paliktoji kalbotyros
džiaga tebereikalinga pilnesnės 
apžvalgos, gilesnio įvertinimo. 
Tačiau esamose sąlygose šią 
spragą bent dalinai užpildo ši 
nedidelės apimties kruopščiai

Sen-
me-

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

American Travel Service Bureau
8727 S. Western Ave^ Chicago. Ill. 60643

Telef. 312 238-?787
» KemokiJBM patamtvtmsjt ufo-kent lėktuvu, traukiniu, laivu kelio- 

nlų (erubes), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadias; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus ki'aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer’ 
macijes visais kelionių reikalais.

• Taupykite skr-isdemi Chartered lėktuvais, tik selrui rezervuoti rietu 
B anksto — prieš 45-60 dienų.

a

DR. ANTANO .1. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų fvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimų____________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ....... ........................

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

1731 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

sulipdyta monografija.
(Iš Eur. Liet.)

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Skambinti YA 7-9107

Bostono Apylinkės pirm. Aloy
zas Astravas, inž. Klaudius Ša
kenis ir Elena Valiukonienė.

Siu metų gražuolė bus apdo
vanota grožio ženklu, kurį jai 
įteiks praeitų metų gražuolė pa
nelė Sandy Gailius, iš Waltham. 
Ji taipgi gaus puikią grožio tau
rę nuo Juozo Kaspero, iš S. B. I 
(kandidato į Bostono Miesto Ta- j 
rybą), raudonų rožių buketą nuo i Į 
Baltic Florist gėlių ir dovanų 
krautuvės, ir auksuotus auska
rus bei auksuotą lenciūgėlį, ver
tės $75, nuo Ketvirčio Brange-; 
nybių krautuvės, iš So. Bostono, j

Bus naudingos laimėjimo ir; 
įžangos dovanos; tai tikras dova- Į 
nu piknikas. Skanius lietuviškus! 
valgius gamins populiari šeimi-J 
ninkė Monika Plevokienė ir jos \ 
pagelbininkės.

Autobusą išleis Gediminas 
Ivaška, Tautinių šokių vedėjas, 
nuo S. B. Lietuvių Piliečių Klu-: 
bo, 1:30 vai. po pietų. Norintię-j 
ji iš anksto užsisakyti vietą au- j 
tobuse. susižinokite su Valenti
na Minkiene, tel. 268-0489.

Iki linksmo pasimatymo pik
nike!

Steponas ir Valentina Minkai
P. S- Primename ir kviečiamo 

dalyvauti konteste, kuriame tu
rėsite progą laimėti $500 pini
gais už įdomiausiai parašytą ra
šinį — “Kodėl Jums garbė būti 
lietuviu ar lietuve?” Taip pat 
už parašymą apie savo tėvų pra
eitį, apie jų gyvenimą Ameri
koj. Galite rašyti lietuviškai ar
ba angliškai iki 2000 žodžių. Už
siregistruokite DABAR daly
vauti šiame konteste rašydami 
Mrs. Valentine Minkus, c/o Lit
huanian Radio Broad. Corp. Inc., 
502 E. Broaday, So. Boston,

MTW ROOFING
Low Rates, Free Estimates 

Fully Insured 
Guaranteed Work.

532-2999

ADDISON CARPETS
& TILES, INC.

We Do Carpet, Tiles, Linoleum.
Sales, Repairs, Installation 

and Cleaning.
Lowest Price — 2 Rooms 

Cleaned, 3rd FREE!
545-7827 — 733-2906

JT Professional Painting 
Quality Work at Reasonable Prices 

Homes, Hospitals, Restaurants, 
Office Buildings.

Look in the Yellow Pages 
588-6266

A. N. L. CONCRETE
We Do All Type Concrete Work. 

Patios, Walks, Driveways, 
Garages, Steps.

Licensed & boxided — Reasonable 
prices — Free estimates.
286-4934 or 637-7340
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausią didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternallnė or- 

ganias ei j r. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie turn 
darbus dirba.

SLA —išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
ipdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai gali 
Sūri vienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endtrvment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiais 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

apdraudžis pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

vyra visoje lietuvių kolonijose. Kreipkite 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jums.
mielai pagelbės 1 SLA JsfrašytL

SLA — vaikus
• >1,000

SLA — kuopu

Galite kreiptu ir tiesiai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
York, N.Y. 10001

H7 W. It.
TN. (Ill) MJ-ttlt

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 
zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas. 
$51,500.

62-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.,

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš $35,000. Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878

9 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. sMar-

J j -uette Parke. Sena kaina $52,000

3 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.

Į 2 sklypai. 2 garažai.
! Brighton Parke. $57,700.

!

® Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

f

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

.................."'iTfflrrura ■■ r wr ■ i 
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin. langai, durys, medžio 
apmušimai. ® Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7132 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

tuojamę ir^esame apdrausti. , 

; ARVYDAS KIELA
6557'Š. Tdlman Avenuė 1;?

;434-9655*ar737-1717,

WIERCHY JAKE’S 
RESTAURANT & LOUNGE į 

Good Polish & American Food
Entertainment Sat. & Sun.

Banquet Hall Available
Open 11*30 A M. T 1 2 P M., 
Sun. 1.1 3 P M. Closed Mon.-

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

A TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė*

Pardavimas ir Taisymas 
2546 W«st 6<?+h Street 
T»l. REpublIc 7-1941

nu-, Prašom palikti savo telefono 
j merį automatiniame aparate.

P. NEDAS, 4059 Archer Avenu®, 

Chicago, III. 60632., Tel. ,YA 7-5930

M. 5 I M K U S
Votary Pvbllc

INCOME TAX SERVIC1 
4259 S. Mipltrifood. Tel. 2-4-7451 
Teip pit deroml vertimai, giminly 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 5 

žymei ir kitokį blankai.

NBGHBCRHOOD
REALTY GQOUP

We’ll help you make the right move.

PIRKTI AR PARDUOTI, 
•jomoti ar apdrausti savo nuo

savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO. ’ 
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

— Iš JAV Lenkijon jau pa
siųsta 100,000 CARE siuntinių, 
o iš Vakarų Vokietijds — 40 to
nų maisto.

LknJt us* of dswssfw 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
end eJecSrictty.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

Advokatai
GINTARAS P. CEPXNAS

Darbo valmdoa: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

D vai- ryto iki 12 vaL (L 
Ir pagal susitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-5161
264S West 63rd Street

Chloro, Hl. 6062J 
-------------- ----------— ■ I—I

6 — Naujienos, Chicago, Ill., Saturday-Monday, July 18-20, 198J

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

homeowners policy
-----------  - —«— ■—a»^—

F. Zap© lis, Aseo? 
2203W. 95th SI 
Everg. Pirk, III. 
60642, - 42<^S4

STate f ann ,lne and Casualty Company ■[

advokatų draugija 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000




