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AREIG
NUŽUDYTI 356 LIETUVOS ŠAULIAI

Jau surinktos žjnios apie 356 
bolševikų nužudytus Lietuvos 
šaulius, žinios bus renkamos dar 
visus šiuos metus, o paskiau bus 
knyga atiduota spaudai. Leidžia 
Lietuvių šaulių sąjunga. ,

Turintieji dar neperduotų ži
nių prašomi nedelsiant siųsti 
kun. Juozui Prunskjųi, 2606 W, 
63rd St., Chicago, IL 60629. 
Taipgi prašoma siųsti nužudytų
jų nuotraukas.

DETROITO LIETUVIŲ OR
GANIZACIJŲ CENTRAS-

Detroite Į lietuvių organizaci
jų centrą yra.šusibūr.usios 22 or
ganizacijos? Naujų Detroito- lie
tuvių organizacijų, centro pir
mininku išrinktas Raimondas S. 
Sakis, vicepirmininkai: A. Ba
rauskas, Al Ambrose, St. Miški
nienė, B. Brizgys, S. Simolįūnas, 
sekr. St. &imoliūnas, protok. 
seki. R. Macjbnis, iždo sekr. P. 
Bliūdžius, ižd. A. Vaitėnaš, 'kul- 
tūros reikalams St? Sližys.

Lietuvių organizacijų centras 
gyvar rūpinasi Lietuvds laisvini
mu ir tuo reikalu palaiko glau
džius ryšius su Amerikos " Lie
tuvių Taryba. •

IŠGAVO REIKŠMINGĄ 
, ' Pareiškimą,; k 
z P N v " .. -

Lietuvos laisvės reikąlaiė gi
liai susirūpiiMiąi lie^pSi^: radijo 
valandėlės Hot. SprfĮigs ' yūdovė 
S. Smaižienė išsirupiho is- koh- 
gresmąno J.ohn.-.pačd( Hąmmėr- 
sclimidt.i įrųkdrduo’tąįpin. 
kalbą, kųribje - . pasmerkiamos 
bolševikinio'teroro dienos? Lief it? 
voje, primenamos masinės: de
portacijos, kalinimai,- u kankini
mai, žudymai, tikėjimo perse
kiojimai, bažnyčių atiminėjiiEįai, 
primenamas .net ir amerikiečių 
Lietuvai-dovanotas ĮaiŠVes var
pas, ,-?su įrašu^ “Skambink per 
amžius vaikams Lietuvos — tas 
laisvės nevertas, kas negina 
jos”. A

' . 5£ 5jc įĮe

VALSTYBĖS DEPARTAMEN
TUI APIE V. SKUODĮ

Okupanto kalinamam Vytau
tui Skuodžiui pradėjus bado 
streiką, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas? dr. Kazys 
Šidlauskas kreipėsi į Valstybės 
sekretorių A. Haig, prašydamas 
gelbėti tą kalinamą Amerikos pi
lietį, kuris taip ryžtingai gina 
žmogaus teises.

: .7 (ALTo Informacija)

— Antradienį aukso uncija. 
kainavo $404.

— Antradienio popietę pašto 
vadovybė dar nepajėgė susitarti 
su paštininkų unijų atstovais. *

KALENDORĖLIS

Liepos 22: Marija Magdalena, 
Auksė, Rimvydas.

Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:18.
Oras debesuotas, v4s4snli.

JAPONIJOS EKSPORTAS 
SUDARO PROBLEMŲ 

KANADAI

TORONTO, Kan. — Japonija 
šįmetinį savd automobilių eks
portą Kanadon sutiko sumažinti 
6 nuošimčiais, tačiau jų Kana
doje bus parduotas rekordinis 
174,000 skaičius.' To sumažini
mo reikalavo Kanados automobi
lių gamyklos. ’bei darbininkų 
unijos. Vietinė automobilių ga
myba ir jų pardavimas gerokai 
sumažėjo, -nes gamyklos neat
laikė konkurencijos dėl aukštes
nių savo automobilių kainų ir 
dažnais- atvejais menkesnės ko
kybės už japoniškuosius.

Infliacijos spaudžiami kana
diečiai vis daugiau pradėjo 
pirkti japoniškos automobilius. 
Finansines problemas liudija ir 
vartotų automobilių pirkimo pa
didėjimas net 42 nu oš. šių me
tų kovo mėnesį, lyginant jį su 
pernykščio kovo duomenimis.

Sakoma, kad kana diskus auto-? 
mobilius perbrangiais padaro su
menkėjusi dolerio vertė. Pavyz
džiui, General Motors pagamin
tas mažesnis automobilis “Cava
lier” JAV-se parduodamas už 
^B.oOt^TOJįJąpądoje už ^xeikia 
mok^“nę^$^g9. Esą, ^"kąiD.Ą 
pakęlja iš JAV'-^^mosi?j>agHp|:; 
dinės fd^j^negami^mos Kąn&-. 
dojeąU^i^^^'^ęnką'^iskai^'fi 
amerik^S^.-^l'ėrip kuIsut^Be 
to, Kanadoj'^^pąrduddanriis 
automobilius- yra^ąįjĮįštesri?-.val
diniai mokesčiai, nėščia jie .vis 
dar laikomi;prabanga jo nė gy
venimo būtinybe. u ’

NĖGANDO^ATVEJAIS 
-SKAMKlNTį91L 

‘ ' F • ■ ■ W':”' ;
Čikagos policijos -superinten

dentas Richard J. Brzeczek pra
nešė, kad užpuolimo ir kitokių 
nelaimių atveju skambinti 911 
numeriu. Jo’ Įsitikinimu, nežiū
rint skleidžiamų gandų ar paski
rų nuotykių, tai esanti geriausia 
priemonė žmonėms apsisaugoti.

— Premjeras Jaruzelskis pra
nešė Lenkijos komunistų parti- j 
jos suvažiavimui, kad streikai- 
turi pasibaigti. Lenkai būtinai 
privalo atstatyti krašto' ūkį.

Gen. Kenan Evren, turkų 
kariuomenės štabo viršinin
kas, pranešė, kad du gerai 
ginkluoti jauni vyrai pirma
dienį sunkiai sužeidė isla
miško parlamento narį Ha- 
bibolą A. Musulman, kandi-

- datuojantį Irano prezidento 
• pareigoms.

Liepos 11 dieną Marquette Parke, Lithuania n Plaza Court,'buvo surudšta Lietuvių. Diena. 
Paviksle matome Chicagos miesto merę Jane Byrne ir Naujienų administratorę Krisi-: 
tiną Austin. (Foto Al Valtis)

■■r ——   ■ - - -----— ■" ■- ■■ ■ -■ ■ - — —-------- -—•— -—

AMERIKA ATIDĖJO LĖKTUVU 
PRISTATYMĄ IZRAELIUI

VIĮĘgŪNIŲ KONFERENCIJOS DALYVIAI PASISAKĖ 
?.PRIEŠ LIBANO BOMBARDAVIMĄ

^įOTAVA, Kanada. — Preziden- prieš civilių apgyvendintus cent
ras Reaganas, pasitaręs su JAV 
delagĄcijos dalyviais viršūnių 
ekonominėje konferencijoje, nu
tapė laikinai sulaikyti F-16 lėk
tuvų pristatymą Izraeliui. Nu
tarimą paskelbė Valstybės sek
retorius Aleksandras M. Haig. 
Pranešime sakoma, kad prezi
dentas priėjo išvados, jog po 
ciklo veiksmų Vidurio Rytuose 
yra netinkamas laikas lėktuvų 
pristatymui, todėl atidedamas 
nenumatytam laikui šešių lėk
tuvų pristatymas Izraeliui. Lėk
tuvai '■ buvo numatyti išsiųsti 
antradienį.. Taip pat nebus iš
siųsti keturi lėktuvai, kurių pri
statymas sustabdytas po atomi
nio reaktoriaus bombardavimo 
Irake, nes sutartyje numatyta, 
kad lėktuvai bus panaudoti tik 
apsigynimo tikslams.

Pareiškime nepasakyta, kaip 
ilgai tęsis uždraudimas, tačiau 
sakoma, kad tai priklausys nuo 
žiaurių puolimų šiame rajone. 
Iš pareiškimo aišku, kad dabar
tiniai žiaurumai Libane priski
riami izraelitams, o ne karin
giems arabams bei' palestinie
čiams. Amerikiečiai nenori būti 
įtampos priežastimi, gi pasta
ruoju metu Izraelio lėktuvų 
masinės atakos buvd nukreiptos

AGCA NORI BŪTI TEISIAMAS 
VATIKANE, NE ITALIJOJE 

JIS PRISIPAŽĮSTA, KAD SUŽEIDĖ POPIEŽIŲ 
IR VATIKANE BUVUSIAS DAT MOTERIS

ROMA, Italija. — 23 metų 
Mehmet Ali Agca nori būti tei
siamas Vatikano teritorijoje, o 
ne Italijoje." Jis prisipažįsta, kad 
popiežių pašovęs Vatikano Teri
torijoje, o ne Italijoje.'Jis mano, 
kad Vatikand' teismas jam’ gali 
būti palankesnis,?, negu Italijos 
teismas. Jis nemano, kad jį rei- 

rus, keršijant už- palestiniečių 
partizanų puolimus- Izraelio pa
sienio miestelių. _ .

Nutarimas sulaikyto lėktuvų 
siuntas neturi nieko bendra s” 
specialaus JAV pasiuntinio Phi
lip C. Habib veikla ir pastango
mis baigti nesutarimus su Sirija 
taikingu būdu dėl Sovietų gamy
bos baterijų Libano teritorijoje.

Premjeras Bėginąs pareiškė, 
kad nebus paliaubų tol, kol bus 
puldinėjama Izraelio teritorija 
iš Libano pasienyje esančių par
tizanų bazių.

Septynių valstybių vadai eko
nominėje viršūnių konferencijo
je Otavos mieste reikalavo nu
traukti karo veiksmus Libane. 
Konferencijoje dalyvauja JAV, 
Didžiosios Britanijos, Prancūzi
jos, Vak. Vokietijos, Italijos ir 
Kanados delegacijos.

Be to, tfu tarta: > ; i
. — Sustabdyti visas lėktuvų 
operacijas j Kabulą "Afganistane, 
kol nesilaikys tarptautinių sutar
ei ų d ėl (lėktuvų grobikų;
...— Pasižadėta dėti pastangas, 
kad Sovietų Sąjunga netaptų 
pirmaujančia kąrine jėga;.

— Padėti atsilikusiėms kraš
tams.

kėtų siųsti į Turkiją, kaip turkų 
valdžia pareikalavo.

Agcos įsitikinimu, turkų val
džia esanti nusikaltėlių valdžią, 
persekiojanti tikinčiuosius, todėl 
ir negali - teisti "tikiničojo turko. 
Yra pagrindo manyti, kad Agca 
tųrėjo samdytą teisinį patarėją, 
jeigu teritorijos svArbą.

BILUONIERFUS PERKA 
GELEŽINKELIO LINIJAS

38 metų -bilijonkriūs Timothy 
is 

Žinomos bankininkų šeimos: na 
' rys Mellon pirmiausią nupirk 

.. ^įfMaine Central geležinkelį; Dabai 
Turkas Mehmet Ali Agca^jĮz-jisNųuošiasi pirkti Bostono i. 

klaustas,* ar jis šovęs y popiežių pat Delaware >
ir ar jis prisipažįsta prie -pącfery-1 HudsĄr geležinkelius. 4,100 my 
to - nusikaltimo,s-tiidyau teismui jjy ^geležinkelius kontroliuos 
atsakė, kad jis šovęs į popiežių Gulford transporto bendrovė 
Vatikano’ ribose, ir kad jis. ten planuoja kontrolįuot
nat sužeidė dvi moteris. ; 1 prekių J transportą Naujojoj*
x Jis dar pridėjo,/kad. Italijos Anglijoje^ Pardavimo sąlyga 
kalėjime jis buvd kankinamas,1 komplikuoja buvusių savininke 
nors atsisakė daryti bet kokius 
paaiškinimus apie tai;

įKiekT palaukęs, jis pakartojo, 
kad nėra Italijos valdžios kom
petencijoje jį teisti, nes jo nusi
kaltimas padarytas Vatikane ir . . 
Vatikanas yra laikoma atskirą^’' apįe4p^chiatrimų ligoninių nau- 
nuo Italijos valstybe, savaran- dūjim^persekioti. 
kiškai valdosi.

Jis padėkojo teisėjui ir pasa
kė, kad jo teismas tuo turėtų' 
baigtis. Jeigu jis -nebus teisia
mas Vatikane po penkių mene-! 
siu, jis pradėsiąs bado streiką.

Agca yra pailsėjęs, atsigavęs, 
užsiauginęs barzdą pagal dabar
tinę jaunuolių madą. Jiš žino, 
kad Italijos įstatymai mirties 
bausmės jam nebeskirs.

Teisės klausimų- nestudijąvęs, ' ; y T
Agca šitfs problemos nesuprastų. Mellon-supirkinėja geležinkeliu

Prisipažino prie padaryto 
nusikaltymo

ARAFATAS KALBA APIE 
IZRAELIO KARĄ

BEIRUTAS, Libanas. — Pa
lestiniečių vadas Jasir Arafatas 
pareiškė, kad Izraelis ne vien 
apšaudo palestiniečių pozicijas 
Libane, bet jau pradėjo atvirą 
karą prieš palestiniečius. Kiek
vieną dieną . Izraelio aviacija, 
karo laivai ir pėstininkui veržia
si j Libano teritoriją "ir naikina 
palestiniečių centrus.; '

Buvo pasklidęs . gandas; kad 
Beiruto periferijas hothbardavi- 
mo metu Arafajas. buvęs dau
giaaukščiame name ir ten žuvęs 
kartu- su keliais? palestiniečių 
vadais, bet tikrovė.yra kitokia. 
1 Izraelio aviacijos bombarda
vimo* metu buyqt užmušti 428 
žmonės, o 4,167 buvo sužeisti, 
sako oficialus Libano -vyriausy
bės pranešimas.

DU GINKLUOTI VYRAI SUNKIAI 
SUŽEIDĖ PARLAMENTO NARĮ 

VIENĄ GATVĖJ NUŠOVĖ SMOGIKAI, O ANT- 
RASIS, SUŽEISTAS, PAĖMĖ NUODŲ

ANKARA, Turkija. — Pirma
dienį Teherano gatvėje du gerai 
ginkluoti vyrai sunkiai sužeidė 
islamiško parlamento narį Ha- 
bibola A. Qviandi Musulman, 
— praneša "čia girdėta Irano 
Pars žinių agentūra.

Musulman buvo kandidatas 
Irano prezidento pareigoms. Is
lamo respublikonų partija pa
siūlė krašto gyventojams ketu
ris partijos narius prezidento 
pareigoms eiti. Visi yra Islamo 
respublikonų partijos nariai, bet 
jie norėjo, kad gyventojai galė
tų pasirinkti vieną iš keturių, 
islamo partijos vadovybė taip 
pat davė suprasti krašto gyven
tojams, kad labiausiai tinkamu 
prezidento pareigoms kandidatu 
yra premjeras M. Ali Rajai.

Parlamento narį Musulman 
gatvėje sutiko du ginkluoti vy
rai ir tuojau paleido į jį kelis šū
dus. Kandidatas prezidento pa- 
.eigoms ėjo ne vienas. JĮ lydėjo 
ginkluoti 
kandidatą prezidento 
goms, dar spėjo paleisti kelis 
šūvius ir į Musulmano palydo
mus. Bet -sargai greitai susigaudę 
r vieną užpuolė jų ten pat nu
šovė, o antrą sužeidė, šis nepa
jėgė iš užpuolimo vietos pabėga 
ii. Policijos ir kitų žmonių seka
mas, antrasis buvo suimtas. JĮ 
-bandė apklausinėti, bet jis atsi
sakė, bet ką pasakyti. Buvo Įsa
kyta jį nuvežti į kalėjimą, kur 
bus ruošiamas nuodugnesnis jo 
tardymas. Antrasis užpnolėj,as, 
žinodamas, kad mulos Cho'meini 
smogikai suimtuosius smarkiai 
kankina, nutarė verčiau praryti 
mirĮinus, nuodus, kuriuos turėjo 
su savimi:' ,

Habibola Asgar Musulman pa
reiškė, jog pasikėsinimas prieš jo 
gyvybę buvęs Amerikos darbas. 
Neturėdamas jokių įrodomų 
duomenų, jis kartojo tuos pa
čius išmislus, kuriuos keliais at
vejais skelbė mula Chomeini. 
Pas mula neapykanta prieš JAV 
yra tokia didelė, kad jis kiekvie
na proga niekina Ameriką. Pa
našiai elgiasi ir daugelis kitų is
lamiško parlamento pareigūnų 
ir narių.

Islamiečiai yra pasiryžę gink
lu, mirtimi ir baime primesti vi- 
ain kraštui fanatišką tikėjimo 
nterpretaciją ,ir papročius, ša

chas buno panaikinęs kelias 
žiaurias Islamo pasireiškimo for
mas, bet mula Chomeini panai
kino šacho patvarkymus ir vis 
bando žudynėmis priversti žmo
nes laikytis senų Islamo pa
pročių.

PADIDĖJO VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PREKYBA

DETROITAS (ITT). — Herz 
korporacija paskelbė studiją 
Autarriativė News birželio mėn. 
numeryje, kad šįmetinė vartotų 
automobilių prekyba pralenkė 
rekordinį 1980 metų lygi. Tais 
metais parduota 18.7 mil. auto- 

Į mobilių.’ Blogiausi metai varto- 
■ tiems automobiliams buvo 196C 
į metai. .
j Tipiškas praeitais metais par 
■duodamas automobilis buvo: 
Į 3.23 metų, važinėtas 32,780 my
lių. Už juos gauta $70.8 bilijonų, 
gi 1979 metais gauta tik 66.7 
bil. dolerių.

Herz. korporacija per metu: 
parduoda apie 80,000 vartotų 
automobilių.; ...

skolas bankams ir federalinei 
valdžiai.' ■

— -Maskvos teismas nuteisė 
Iriną Grivnin penkerių metų iš 
tnėminįo bausme, nes ji ras

— Lenkų komunistų partijos 
; suvažiavime dalyvavo 1,955 ko
munistų partijos rinkti atstovai, 

i Komunistai pirmą kartą turėjo 
, progos slaptu balsavimu rinkti 
1 partijos centro komitetą, o vė
liau ir politinį biurą.

Prez. Ronald Reaganas Ka
nadoje, Montebello rūmuose 
tariasi su pramoninių vals
tybių atstovais prekybos, 
pramonės ir taikos reikalais. 
Antradienį jis daug kalbėjosi 

su Japonijos premjeru
Suzuki. - 1

sargai. Pašovusieji
> parči-

— Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus atstovai bandys ieškoti 
kompromiso tarp badaujančių 
kalėjime airių ir britų vyriau
sybės.

— Jungtinių Tautų maisto pro
gramos administracija siunčia 
į Pakistaną kvietinių miltų ir 

t valgomos alyvo’s, 17 milijonų do
lerių vertės, Afganistano pabė
gėlių reikalams.



DU BIZŪNAI

Frontai ir išradingumai
Kur tai skaičiau, kad mūsų jo dvigubos skaitlinės, tai čia ii 

savanoriai, kariaudami su len- panaudotas jų išradingumas, 
kais ir nebūdami gausūs, turėjo 
griebtis gudrumo, kad priešą su i parašyta
klaidinti. Jie, būdami už kalvos, 
pasirodydavo vis tie patys, kad 
priešui atrodytu, jog jų daug 
yra.

Detroite per suruoštu Fronto 
Bičiulių 1941 metų sukilimo mi
nėjimą (1981-V-24) buvo pasi
elgta dar išradingiau.

Salėje sustatė 160 kėdžių. De
šinėje pusėje tik kelios kėdės 
buvo neužimtos. Kairėje pusėje 
tik apie pusė jų užimta. Jei būtų 
suskaičiuoti visi dalyvavusieji, 
tai būtų užtekę tarp 120-130 
skaitlinės, nes apie 30-40 kėdžių 
buvo neužimta. Matomai, reikė-

Drauge N r. 135-2, J.L. aiškiai 
... Po pamaldų, dau

giau 250 detroitiečių ir svečių 
susirinko į Kultūros centrą..

Nesimatė nei stovinčių, nei pu 
du ant vienos kėdės sėdinčių. 
Pagaliau J.C. ir svarbu kaip iš 
tikrųjų buvo. Svarbiausia su
klaidinti priešą, jei jis įsivaiz-, 
duuja lokį esant.

Kaip matome, frontai yra 
frontai. Tada, kai savanoriai ka
riavo, kad atstatyti Lietuvos 
Nepriklausomybę, 
visokių gudrybių, 
frontininkai nori 
lenkti, kovodami 
priešais.

i

Du bizūnai — tik jų tunas
Viena j kitą panašus;
Viena fašistiškas balionas,
Kitas liaudžiai paklusnus.
Abu vieną dūdą pučia, 
Tik neploja nieks katučių...

Viens biznas garsioj šikagoj,
Antras sėd’ prie Paeifiko;
Sikagiškis, kaip toj Hagoj, 
Jau bizūnų “bosu” liko.
'Tik jis viens “nagradą” gauna, 
O visus kilus apmauna.

Paeifiko Bizūnas
♦ * *

KAD ŽINOTŲ

Lenkas Kovalskis vyksta į 
Jungtines Valstybes. Laive susi
pažįsta labai dailią amerikietę. 
Gražus mėnesienos vakaras. Jie 
sėdi ant denio vienas šalia kito. 
Staiga Kovalskis klausia:

— Ar jūs, panele, iš tikrųjųturejo imtis i , , . . . . . A.j L x. . i esate tokia nepaprastai turtinga, o dabartiniai 1 , . . . : , °
į kaip apie j us šneka ?

— Taip, mano turtas vertina
mas milijonu dolerių.

— Dieve, milijonas dolerių!

ir j uos pra
šu tariamais 

d.p.

Magaryčios savo bažnyčiai.
— 94% tiki į Dievą, tačiau 

92% baptistų ir 66% katalikų 
tiki, kad vyra velnias.

— Vidutinis amerikietis mie
ga sekmadieniais net 9.5 valan-1 
das, o penktadieniais tik 7.2 va
landas.

—Nuo 
valgo 10 
ga tik 5

— Surūko 1 cigaretę;
— Dirbanti moteris pralei

džia dar 5.3 valandas tvarkyda
ma namus, o nedirbanti — 8 
valandas.

30 iki 50 metų jis su
tanų maisto, bet priau- 
svarus.

i i 
i 
i

yra 
daugiau 
dėl ko

amerikietis pei 
140 bulvių, 15 
ir 17 svarų sal-

amerikiečio šuo
1

kad. šių

• Mokytos žmonos šeimoje 
tuo geresnės, kad žino 
žodžių pasiaiškinimui, 
pietūs yra pavėluoti.

9 Psichologai tvirtina,
laikų jaunimas tiki tik tuo, ką 
mato ir lai vadina kažkokio 
sindromo vardu. Seniau tą pa
tį pasakydavo daug aiškiau ir 
suprantamiau: Ką beždžionė 
mato, tą ji daro. ..

9 Marquette Parko prisiekęs rū
korius tvirtina, kad nustoti rū
kyti gali tik silpno charakterio 
asmenys.

$ Washingtono korespondentai 
Mike Feinsilber ir William 
Meads 2,5 metų rinko žinias 
apie vidutinį amerikietį ir da
vinius aprašė to pat vordo lei
dinyje. štai keletas tyrinėjimo 
duomenų:

— Vidutinis amerikietis per 
metus suvalgo 50 bananų, išge
ria 334 bonkas ar bakalus alaus, 
muiluoja 45 minutes, turi virš 
§5JXM) skolos.

— Jis per metus suvalgo 215 
aspirino, 6 dienas dėl ligos nei 
na Į darbą ir 3 dienas žaidžia 
hooky žaidimą, per dieną juo
kiasi 15 kartų, mirksi 25 kartus 
per minutę.

— Per metus duoda $150.30

— Vidutinis 
metus suvalgo 
svarų šokolado 
dainių.

— Vidutinio
vidutiniškai sveria 32 svarus, 
e Šias gana rimtas magaryčias 
užbaikime A.S. Puškino eilė
raščiu:

Draugai, laisvalaikis tylus! 
Ir ramuma užtvino.

Greičiau atneškit bokalus 
Ir staltiesę ,ir vyno.

Siga Pašilytė

DVIRATIS

Vieno asilo motoras
Stumia abudu ratus;
Net pro ausis švilpia oras,
Rieda plentu ir taku.

Prieš kalną motoras dūsta,
Išraudęs prakaituoja,
Į pakalnę — vėl paklūsta, 
švilpdamas triumfuoja.

Ir įslinko “motorėlis”
Karčiamo’n prie baro;
Nusilenkęs “šinkarkėlei”
Paprašė bokalo...

K. V abalėlis

Jonė: Būtų buvę gera gyvent! 
prieš tūkstantį mėtų.
Marytė: Kodėl?
Jonė: Tik pagalvok, kokios bū
tų trumpos istorijos pamokos.

Pasikalbėjimas 
Naikia 
su Tėvu

Mokytoja: Jonuk ar tu norė
tum eiti į dangų?
Jonukas: Taip, bet mano mama 
man liepė eiti namo iš mokyk-

— Taip.
— Ar panelė nenorėtumėt už 

manęs ištekėti?
— O ne-
— Buvau tikras, kad jūs ne

sutiksite.
— Tai kodėl klausėte?
— Matote, norėjau sužinoti,} ųg d.'Daley Plazoje.
un landei ™ I —Tai kiekvieno laisvę mylin-

J čio žmogaus pareiga kovoje prieš 
J barbarizmą. Nors tą dieną tem- 
| perą turą buvo 90 laipsnių, bet 
j žmonių prisirinko labai daug. 
Į Lietuvių buvo daugiausia. Su 

vėliavomis ir plakatais maršavo 
aplink plazą. Lenkai buvo atsi
nešę šimtus baltų balionų su 

• prisegta kortele, kur buvo užra- 
j syta: “Solidarumas, laisvė, žmo- 
1 gaus teisės ir laisvas apsispren-

— Pagarbintas, Maiki!
— Už ką tu mane garbini, 

tėve?
t — Užtat, kad buvai Pavergtų 
į Tautų demonstracijose liepos

kaip jaučiasi žmogus, kuris ne
teko 24 milijonų zlotų...

* *
BIRŽELIO NUOTAIKA

* K *
— Tėveli, šiandien visoj klasėj 
aš tik vienas galėjau atsakyti į 
klausimą.

— O ko gi tavęs mokytojas 
klausė?
— Kas išmušė klasės langą?

* *

Slaugė: — Joneli, tu gavai ma
žą broliuką, kaip dovaną. Dabar, 
gali pasidžiaugti.
Jonukas: — Iš tikrųjų? Bėgsiu 
pranešti apie tai mamai.

% %

Daktaras: Ko pietų valgė 
vyras?
Žmona: Jautienos.
Daktaras: Su apetitu?
Žmona: Ne, su kopūstais.

% X &

Mokytoja: — Kas yra toliau: 
Anglija ar mėnulis?

Mokinys: — Anglija.
Mokytoja: — Kodėl?
Mokinys: — Mėnulį mes gali

me matyti, o Angliją ne.

terminacijai; net patį Dievą prie
varta bando išplėšti iš žmogaus 
sąžinės. Tačiau būtų netikslu 
kaltinti visus rusus. Jie taip pat} 
kenčia baimę, kaip ir pavergtos 
tautos. Rusų yra ir Sibire. Sol- 
ženycinas ir kiti rusai kovoja 
prieš despotišką santvarką.

— Taip, Maiki. Man patiko vi
sa eilė kalbėtojų, valdžios atsto
vų. Kai kurie pasakė ilgokas kai- j 
bas, pabrėždami, kad tokia pa
dėtis, kokia dabar yra, negalės 
ilgai tęstis. Pasaulio įvykiai grei- j 
tai keičiasi, rusiškasis teroras j 
turės pasibaigti, nes šitame am-J 
žiuje negali taip būti. Ateina 
sprendimo valanda. Kalbą pasa-

Ji: Jeigu aš tikrai sutikčiau su 
tamsia pasivažinėti automobi
liu, tai tamsta padoriai elgsies? 

Jis: Aišku!
Ji: Ir nemėginsi manęs bu

čiuoti?
Jis: Duodu garbės žodį!
Ji: Hm... hm... bet pasakyki , , , T „

man, tamsta, kam tada nori su dimas” Kai tuos bahonus palei-] ke musų konsule J. Dauzvar- 
do, jie kilo virš dangoraižių, tai diene.
išgąsdinti kabeliai skraidė į vi
sas puses. . A

i — Taip, Maiki. Tai buvo’ kas- • radę dalyvavd, kėlė balsą prieš 
metinė Pavergtųjų Tautų šven- Sovietų despotizmą, persekioji- 

dytojas tai tikrai stebuklingas, tė Ghicagoje. Vienas latvis re- 
— pasakoja Pakalnis savo kai-b [ežiais apsiraišiojęs vaikščiojo, 
mynui. — Jis mano žmoną' iš
gydė nuo visų ligų per vieną 
minutę.

— Kokiu būdu? — teiraujasi 
kaimynas.

— Labai paprastai. Jis jai pa- dėl aukštai išvystyta civilizacija j 
sakė, kad visi jos negalavimai 
yra 
ženklai.

man, tamsta, kam tada nori 
manim pasivažinėti?

« » «
GREIT IŠGYDĖ

— žinai, tas mūsų naujas gy-

I

— Taigi,.tėve, visos pavergtos- 
i tautos, kurios tame protesto pa-1

nius, trėmimus, kankinimus ne
kaltų žmonių.

— Viena ukrainietė padavė J — Orkestras sugrojo himną, 
man leidinėlį “Ukraina”, kuria- { Vėliavos buvo suneštos prie est- 
me buvo išspausdintas ilgokas rados, jų margumas atrodė kaip 
straipsnis. Ištrauką paskaičiau: liepsnojantis šiškas karštoje sau- 

“Kai kas gali paklausti, ko- Įėję. Išstovėję pbrą valandų 
J karštoje saulėje žmonės skirstė- 

barbarų pavergta? Taip buvo ir i si. Aš, Maiki, palindau po Pį- 
tikri artėjančios senatvės anksčiau, kaip istorija parodo, casso “kerėplą”, tai truputį pa-

« * *
SVARBU GARSAS

Buvo vartojamas kraštutinis 
} žiaurumas tikslu išnaikinti tų 
žmonių fizines ir dvasines jėgas,

vėsio turėjau.
— Lik sveikas, tėve.
— Lik ir tu sveikas, Maiki.

tavo

GIRDĖTA LENKIJOJE

— Kapitalistinėje Amerikoje 
gyventojai išleidžia milžiniškas 
pinigų sumas, pirkdami viso
kiausias priemones suplonėti bei 
numesti svorį. Komunistinėje 
Lenkijoje piliečiai tiems reika
lams neturi reikalo daryti jokių 
išlaidų. Jiems valstybė užtikrina 
dietą su mažiausiu kalorijų kie
kiu. Tai dar vienas įrodymas, 
kaip komunistinė sistema rūpi
nasi žmonėmis...

BE SME GENĖ

Kad svečiuos neprašnekėtų, 
Nesudrumstų to orumo 
Ir prostata nevarvėtų — 
Reik priduot jai patvarumo.

Lupki skūrą seniui savo, 
Čia tau, brol’, laisva šalis! 
Svetimtautis tokio suskio 
Niekada nebeklausys. "

P. Niektaužis

Pelė ir Žiurke
“Tur būt, girdėjai, kaimynėle, gerą žinią? — 
Atbėgusi Pelė kaimynei žiurkei sako, — 
Gi, kalba, — liūtui j nagus katė pateko?
Todėl ir mes sulauksim poilsio ,kaimyne”. — 

“Nedžiūgauk, gerbiamoji! — 
Jai žiurkė atkerta rudoji, — 
Ir neturėk didžios vilties dėl tų, 
Kurie iki nagų svarstyt papratę, — 
Tai liūto jau ir gyvo -nebebūtų: 
Nėra žvėries, tvirtesnio užu katę!”..

3 * s , i ' '

Kiek kartų aš mačiau, stebėkit šitai patys:
- Kuomet bailys ko kito bijo, ■

Tai man, — ir pasaulio viso akys 
Yra nukrypusios į tą, kurio jis bijo.

Vertė Jonas Valaitis
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Bernard Shaw ėmė .girtis, kad kuriuo’s užkariauJa- TaiP daro 
Rusijos imperialistai, nes taip 
buvo sukurta rusų imperija ir 
dabai* egzistuoja ta pati sistema. 
Pripildo kalėjimus ir koncentra- j 
cijos stovyklas vyrais, moteri
mis ir net vaikais, kurie nenori 
nusilenkti žiauriam rusų domi
navimui, persekiojimui, kūno ir 
dvasios kančioms nerusų tau
tams.

Bet šis šimtmetis reiškia būti- j 
nas permainas mūsų planetos 
gyvenime. Serganti rusų tauta 
turi suprasti šitas pakaitas, nes 
atėjo laikas rusams atkreipti dė
mesį į tai, kas-vyksta! šitai ga
lima padaryti didžiausiu pasi-; 
priešinimu ir pastangomis pa-1 
vergtoms tautoms siekiant lais- j 
vės, spaudžiant pasaulio opiniją 
ir rimtu sprendimu apie civili
zuotąjį pasaulį. Mūsų laikų bal
sas — Laisvė pavergtoms tau
toms, isiveržti iš Sovietų Rusijos 
imperijos!!!”

— Matai, tėve, drąsus ir rim
tas ukrainiečių atsišaukimas — 
kartu ir visų pavergtųjų tautų 
pritarimas. Bet ar Sovietų šatra- j 
pai klauso? Rusijos istoriją per 
amžius lydi tamsūs šešėliai. Ru
siją valdė Azijos chengiai., Iva
nas Baisusis savo sūnų papjovė, 
bijodamas, kad sūnus neužimtų 
tėvo sosto. Ištvirkėlė Katerina 
pasižymėjo žiaurumu. Tik Pet
ras Didysis šiek tiek domėjosi 
V aka rų pasaulio civilizacija. Pas
kutinio caro Nikalojaus dvarą ir 
visą šeimą buvd apsėdęs fanati-i 
kas Rasputinas. Dabar tebetęsia 
antidemokratinę sistemą naujie
ji Rusijos satrapai, dat šiaurės- ' 
nes priemones vartają tautų eks-

jis terašo genialius kūrinius. 
Tūlas jo bičiulis jam pastebėjo:

— Gerai, bet juk vienas 
tamstos veikalas buvo nušvilp
tas Londone, Berlyne, New Yor
ke ir Romoje?

jas. — O kas kitas pasaulyje ga
li pasigirti tokiu pagarsėjimu?

IfC * Ą

— Na, tai ką? Užrūkysim ar 
ką?

— Bet kaip? Arti nesimato nė
Motina: Kodėl įdėjai vėžliuką į 
savo sesutės lovą?
Vytukas: Kad neradau varlės, vieno partijos pastato!

SEKLYČIOS IDILIJA

Tegyvuoja Liusi, 
Tegyvuoja dama, 
Mūs’ parko seklyčios 
Pletkų panorama, 

Kai: “A votre santė 
Choru jos sušunka, 
Tuo metu tėvelis 
Seklyčion įsmunka.

Liusi atsistojus 
Tuoj žodelį tarė:
— Palaimink seklyčią, 
Dvasiškas tėveli.

— Turim savo tarpe, 
Kas pletkus nešioja, 
Brostvas ir seklyčią 
Verčia aukštyn kojom.

— Mes tave maldaujam 
Parpuolę ant kelių, 
Gelbėk mūs’ seklyčią 
Nuo “tranų” avelių.

— Či telpa šatenės, 
Brunetės, blondinės, 
Į margą kaimenę — 
Liusės išrinktinės.

Ak, vija, kanapija, 
Mūs’ seklyčios seserija. 
Nosys žyd’ kaip pinavija, 
Ak, tu vija, kanapija!s..

Dr. gmeiženis

Hot Springs, .Arkansas

... AND 
what 
HOf&EE

£(/£•« HAPA 
NiECE AB PERT F& 
AS GLOSTĄ t 

WINTERS, WHO 
PJ-AYE PENNY 
-?

MONTANA-BOGN, 
panch-m&ed
K HZ BY AL&D 
DOESN'T NEED 
AM iNTEDDUCTlON 
TO A MOSt 

ON ThE GROUND.

Viršum šalies, išvargintos sausros,
Didysis debesis praskrido, 

Nei vienu bent lašu nepagaivinęs jos.
Didžiu lietum tačiau jis jūrą girdo, 

Ir dosnumu savuoju girias kalnui. < *
“Vienok kurių gerų naudų f7
Dosnumas tavo pelno? k
Kalnas jįjį klausia, —

Nejau į šitai tau žiūrėti negraudu!
Ir jeigu drėgmę savo gausią 

Supiltum tu j trokštančius laukus sausus, 
Išgelbėtum nuo bado kraštą tu tikriausiai 
0 jūroje ir be tavęs yra vandens gausu.

J. A. krj lovas

Mitina: — Vytuk, kodėl tu 
stovi ant galvos?

Vytukas: — Aš tik išgėriau 
vaistus ir atsiminiau, kad prieš — 
geriant jų nesumaišiau. 5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Wednesday, July 22 1981



JURGIS JAŠINSKAS

Sutemos ir prošvaistės Bostono lietuvių padangėje
(Tesinys)

lp80 m. vasario mėn. 12 d. ji 
savo skilties skaitytojams pa
skelbė dokumentinį rašinį, pa
vadintą “Liūdna žinia apie ne-1 
pilnamečių (teen) gimdymus”. 
Tas rašinys, kaip aliarmuojan- 
tisr skirtas susirūpinimui. Jame 
liečiamos jaunuolės 15-19 metų 
amžiaus, štai jos duomenys:

Viena iš penkių turi lytinį su
sinsimą, būdama 16 m., ir dvi 

• iš trijų tą susinėsimą turi, bū
damos 19 metų. Ir tie. veiksmai 
būna nuolatiniai-pastovūs.

’ Tokio lytinio santykiavimo re
zultatai: viena iš dešimties mer
gaitė tampą nėščia, neturėdama 
17 melų amžiaus. Ašluc'nios iš 
dešimties tokių yra neištkėju- 
sios ir nesusižiedavusios, o 19 
metų patapusios nėščiomis treč
dalis būna nesusižiedavusios ir 
neištekėjusios. Bendras 15-19 
metų mergaičių, patampančių 
nėščiomis, kasmetinis skaičius 
yra apie 1,3 milijono. Jaunesnių: 
ir; 14 metų, bei tą amžių peržen
gusių mergaičių nėščiomis pa
tampa 300.000. Jos pagimdo 
12.000 naujagimių. Tdkios jau-., 
njos gimdyvės turi labai didelių 
gimdymo komplikacijų,, o jų 
naujagimiai dažnu atveju būna 
neišsivystę (“low birth weight”) 
ię "nenormalūs.
’Paprastai tokios mergaitės 

nevartoja jokių apsaugos prie
monių — “birth control” prieš 
pątapdamos nėščiomis. Penkta
dalis tokių patampa nėščiomis 
šešių mėnesių laikotarpyje, pra
dėjusios turėti lytinį susinėsimą. 
Dvidešimt procentų tokių pa
tampa nėščiomis pirmame susi
nėsimo mėnesyje.

;Apie .50% Amerikoje pagim- 
domų .nelegalių kūdikių yra ne
pilnamečių — teenagers — tėvų 
produktas. Apie 96%- tokių nau-' 
jlgimių augina patys gimdyto
jai, daugiausia nepilnametės 
ifiotinos. Kokiu būdu jo įstengia 
tą padaryti? šiame reikale joms- 
ypatingų pastangų nė nereika
linga. Tuos naujagimius savo 
mokesčiais išlaiko šio krašto dir
bantieji ir taksus valdžiai mo
kantieji. Pvz., pagal “Stanford 
Research Institute” duomenis, 
vien 1979 metais nepilname- 
tėrps nėščioms mergaitėms ir ne
pilnamečių motinų ipagitnxfyV 
tiemą kūdikiams auginti buvo 
išleista 8,3 bilijonai (ne milijo
nai) dolerių taksų mokėtojų pi- 
mgų.
;į-Kur slypi tokių nenormalumų 
šaknys? Juk mokyklose jaunuo
liams ir tebebręstantiems dėsto-

mas seksualinio auklėjimo kur
sas. Jame, kaip minėta šiame ra
šinyje anksčiau, moksleiviai su
pažindinami su lytiniais orga- ■ 
nais ir jų paskirtimi. Tas kur
sas į mokyklų mokslo progra
mas buvo įvestas prkš porą de
šimčių metų, tačiau jis nė kiek 
nesumažino ir neišsprendė bu
vusias ir esamo lytinio reikalo 
jaunuolių tarpe problemos. Prie
šingai, ją tik suaktualino ir pa
vertė nepilnamečių tarpusavio 
santykiavimo pasismaginimo ob
jektu.

šitą nenormalumą yra paste
bėję priaugančios kartos tėvai 
r daugelis jaunimo auklėjimoi 
reikalais besirūpinančių organi- j 
zacijų. Dabar tdkių organizaci-j 
jų Amerikoje yra 301), ir pavie-i 
nių intelektualų apie 1.500, ku-Į 
rie stengiasi tą mokslo dalyką j ____________
iš mokyklų pašalinti. Jų pastan-į v.nnQ,c 
gomis daug kur “seksualinis p ’ KAHUbAb

LIETUVOS EV. REFORMATŲ BAŽ 
kartu, ir nepagirtinas.“ ’ i NYČIOS XXXIV SINODAS

Laisvės Alėja Kaune

nodas išgirdo iš senj. kun. A. 
Trakio lūpų. Paprastai lietuvių 
tautoje Lietuvos Ev. Reformatų 
Bažnyčia yra užsitarnavusi pa
garbos ir pripažinimo, o refor
matai laikomi tauriais savo tau
tos patriotais ir darbščiais bei 
pasižymėjusiais veikėjais įvai
riuose darbuose. Tai būtų tik da
lina tiesa, kalbant apie Lietuvos 
Ev. Reformatų Bažnyčios reikš
mę lietuvių tautoje. Tikrumoje 
Lietuvos reformacija turėtų pa-

mo, nėra pasisakytą prisš teisę 
moterims tapti dvasiškiais ar 
užimti Bažnyčios organuose bet 
kurias pozicijas. Vienok, dėl su- 

’ sidariusių per amžius tradicijų ir 
stokojant išsimokslinusių mote
rų, Reformatų Bažnyčios konsti
tucijoje įrašyti punktai buvo 
pritaikyti tik XIX amžiui. Mūsų 
amžiuje šios kliūtys*yra galuti
nai nugalėtos ir,, jei atsirastų iš 
reformatų moterų tarpo noriu 
čių studijuoti teologijos moks
lus ir tapti kunigu, tai tokiam liudyti lietuvių tautai ir Vakarų 
pasiryžimui durys’ yra plačiai pasauliui, kad Lietuva buvo pa- 
atidarytos.

Po pamaldų, Sinodo dalyviai 
ir sveičai susirinko savoje salėje 
prie gerai paruoštų stalų sinodi-1 
niems pietums. Pietų metu bu-;
vo pasakyta eilę sveikinimų iš mc-kratinė Lietuva, šiais Lietu- 
tolimesnių vietovių ir svečių. Iš į vc’s reformacijos nuopelnais tu
jų tarpo’, K. Mačiukas, žymus, rėtų didžiuotis visa lietuvių tau- 
SLA veikėjas, nuoširdžiai svei
kino reformatus ir kvietė dar 
daugiau įsijungti į šios organi
zacijos eiles.

Tačiau iš visų sveikinimų ten-

I sinešusi Vakarietiškos demokra
tijos kryptimi, palikdama ne
įkainojamos vertės dvasinį ir 
idėjinį palikimą ateičiai, kuria 
remiantis gali būti atstatyta de-

ta, kaip didžiuojasi Kristijonu 
Donelaičiu.

Po šių senj. kun. A. Trakio žo
džių, kurie įprasmino ir susuma
vo šio Sinodo reikšmę, atėjo lai-

kartu ir nepagirtinas.
Seksualinis klausimas mo

kyklose svarstytinas ir mokslei
viams aiškintinas, tik ne tokiu 
būdu, kaip jis dabar aiškina-j Bažnyčios Agenda (konstituci- 
mas. Visų pirma, prieš įvedant j ją) įr kano'nus, joks 
lokį kursą, reikėjo parueštį tęj pasaulietinis organas, o ypačiai 
klausimo žinovų — anatomijos, - politinis, negali kištis 
fiziologijos, biologijos, pedagogi-; gios vidaus reikalus,

kokiais sumetimais. Laikantis šio 
reformatų dvasiškiai

nepriklausė jokiai politinei- par- 
reikiamai nesusipaži- tijai, per rinkimūąį|iįS’eimą ar 

nusių su lytinio klausimo rei- j savivaldybės orgAnūš per pa
kalais. i mokslus nepasisakydavo nei už

Antra, prieš įvedant į mokyk-s vieną partiją ar įsąjuzli, net Ir 
!ų programas tą dalyką, reikėjo] ---- - i"■'

ir dabar tebereikia, ruošti ati-j 
tinkamus tuo reikalu kursus mo- į 
kinių tėvams, ypač jauniems, 
klausimo’ nepajėgiantiems savo 
vaikams^, reikiamai išaiškinti. Iš 
to, galima daleisti, rezultatai bū
tų buvę daug našesni, negu 
šiandien yra.

Šias pastabas, skiriamas Ame
rikos mokyklų .programų kriti
kai, rašau dėl to, kad ir lietu
vius moksleivius, lankančius 
amerikoniškas mokyklas, vieno-I 
dai ‘ liečia. Daugelyje < 
Amerikos gyvenime vykdomas 
neapdairus dėsnis: pirma jį pa
daryti, o po to samprdtauti, ko
dėl tas buvo padaryta. Šitokią 

^pastabą labai ryškiai patvirtina 
prieš keletą metų Amerikoje tei
sėjų nuosprendžiais — įsakymais 
įvestas prievartinis mokyklinio 
amžiaus, įskaitant ir “darželi- 
nio” amžiaus vaikus, moksleivių 
vežiojimas iš vienos mokyklo’s 
į kitą tam, kad būtų išlygintas 
rasinių moksleivių santykis ir

(Tęsinys)

Pagal Lietuvos Ev. Reformatų

gali skverbtis į lietuvių pavapi- ] 
jinį vidaus gyvenimą, nes šukei-! 

.'tų tą .patį sąmyšį ir pasimetimą 
'. tikinčiųjų tarpe. Savo keliu LB

Krašto valdyba nerado net rei
kalo pirma atsiklausti katalikų 
ir evangelikų Bažnyčių vadovy
bių, ar, bendrai, šis klausimas

ka išskirti krt. Emilijos Railie- kas užbaigti posėdžius. Direkto- 
mės pasakojimą apie jos kelionę 1 rjus krt. Jonas Variakojis pa- 

prieš penkerius metus į Biržus,' eilini pareiškė padėką dvasiš-
kur dalyvavo savo 'brolio' poeto 
Juliaus Janonio paminklo atida
ryme. Vėliau aplankė savo gim
tinę Beržinių kaime, kur gimė ir 
augo drauge su savo broliais ir 
sesute. Gimtinės namai per karą

pašalini

kes ir psichologijos — kadrus-ir- 
nepasitenkinti eilinių, tose mo- principo, 
kyklose dirbančių, mokytojų iš ’ 
manymu,

į Bažny-
nevarbu

tuo vežiojimu įvfesta ’-skirtingų 
j rasių intęgracija-į—suviėįįijimas.
1 to nrmnVIa ’tFirlrrTą projektą vykdant, pąsiekta 

nulinių rezultatų į baltosios ra
sės dauguma moksleivių., persi
kėlė į privačias (bąaįj’Čijj^ 
tų organizacijų įkurtas'it"išlai-'5’ 
komas) mokyklas, o integraci
jos siekusiose mokyklose Įsivieš
patavo skirtingų nuo baltosios 
rasės moksleivių dauguma. Tą 
integracijos projektą įsakę vyk-

■ j dyti teisėjai ir ju rėmėjai atsi- 
, JU dūrė i akligatvį.

Dabar šitas projektas, kašta
vęs mokesčių mokėtojams de
šimtis milijonų dolerių, per- 
svarstomas, kai kur teisėjų at
šauktas, stengiamasi visai panai
kinti. Ir tai yra užmojo — pirma 
padaryti nevykusį veiksmą ir 
po to svartyti, kodėl tas buvo 
padaryta, rezultatas.

(Pabaiga)

tais atvejais, kai reformatai fi
gūravę partijų sąrašuose. Bend
rai, tiek parapijinėje, tiek sino
dinėje veikloje niekuomet ne
buvo keliamas klausimas palai-’ 
kyti tą ar kitą partiją, ir vengta 
bet kurios diskusijos grynai po
litiniais ar ideologiniais klausi
mais. Jei tekdavo pasisakyti 
tautos -ar/valstybės’/reikalą is,- tai; 
buvo pasisakoma išeinant 
vo principų ir savo’ moralinių 
įsitikinimų. Tuo būdu reforma
tai išlaikė savo Bažnyčioje dar
ną, orujsįą ir viehingumo/.dvaąią.:

• KžtaĮįkų Bažnyčios įsijtrn^i-. 
mas į politinę veiklą neatnešė 
jai lauktų'laimėjimų. Priešingai, 
ją suskaldė vidujiniai, ir pakirto 
jus moralinį autoritetą, nes į jos! kun ®upt kun-1 lesniu tikėjimu, kad mūsų tau-

! P-. Dilys iri'Msh. E. Gerulis. Pa -j ta nežus, nežiūrint kokius sun-

kovos. Ypačiai skaudžioje padė
tyje atsidurdavo Bažnyčia, pra
laimėjus jos remiamai partijai, 
nes tuomet ateidavo iš priešin
gas partijos atsiskaitymo valan
da. šitą padėtį yra gerai supra
tęs naujai išrinktas popiežius 
Jonas Pauliu H, kuris yra nusi
statęs pastatyti- bet kurių politi-

joms.priimtinas, bet iš ankstoj t>uvo sudeginti, bet jų vietoje 
yra pastatytas didžiulis pamink
linis akmuo su .atitinkamais įra
šais. Vėliau buvo' aplankiusi Me- 

' laišių kaimą, kur laikinai buvo 
persikėlę jos tėveliai ir iš kur 
Julius, artinantis vokiečiams,.

j išvyko į Voronežą tęsti mokslo.
1 šiuo laiku Melaišių ir gretimų’ 
kaimų laukuose yra įsteigtas pa
vyzdinis Juliaus Janonio vardo- 

ii kolūkis. Tš čia aplankė kitas vie
toves, .kuriose gyveno jos arti
mi giminės.

Savo išgyvenimus,- patirtus 
gimtoje žemėje, atpasakojo su

stato savo reikalavimus. .

Po ilgesnių diskusijų, Sinodo 
buvo’ vienbalsiai priimta rezoliu-; 
cija, kuria LB Krašto valdybos 
j>asiūįyiiĮ.ą,. lietuviškų parapij ų 

LręįkaĮu laiko^iepriimtinu ir nu-- 
larė šį’nutanfiaą pasiųsti Lietu-! 
vių EvangeĮ^O Tarybos žiniai. 
Aptarus kitusi^ausimus ir pri-

kiams ir kuratoriams, Sinodo 
dalyviams ir svečiams, kurie 
savo darbu, pasiaukojimu ar;. at
silankymu prisidėjo prie šio Si
nodo sėkmės. Uždarydamas 
XXXIV Sinodą, pakvietė kun. E. 
Gerulį sukalbėti maldą.

" (Pabaiga)'

• Kiekviename ..moksle yra 
tiek tiesos, kiek jame matema
tikos. (Emanuelis Kantas)

ENERGY
cijų, Sinodašžū^aigė tos dienos 
posėdžius. Į /

. Antrą dieną, sekmadienį, bu
vo atlaikytos sinodinės pamaL 
dos, kurias pravedė gen. supt., Į tokiu giliu įsijautimu ir dar gi-

.j*- - j .xu-jta nežus, nežiūrint kokius sun-
^^^®^^KO^teskrind^ ^SslJ’^^ė’lin;Įkumus jai tektų dar pakelti. Šį

E. Gerulis, apibūdinęs moters įsitikinimą ji patyrė išsikalbė- 
rolę ir paskirtį Bažnyčioje ir Į 
gyvenime. Palyginęs vaizdžiais 
pavyzdžiais moters padėtį isla?
;mo, budizmo ir kitose nekrikš
čioniškose religijose, kuriose 
moteris buvo laiko’ma beteisiu 
padaru ir palikta vyro malonei 

,ir.: valiai, jis pažymėjo,

r } jusi su savo antros ir trečios kar
tės giminėmis, iš kurių nepaty
rė jokio nusiminimo ar beviltiš
kumo dėl savo tautos ateities. 
Em. Railienė, nežiūrint savo 
brandaus amžiaus, kalbėdama 
virš pusvalandžio savo drama ti-

Lad J niu ir dvasiniu įsijautimu atiden- 
nių partijų ar Ideologinių sąjūdi krikščionyjjė pralaužė pirmuos gė savo sieloje gimusius, išgyve- 

sius žingsnius moters teisių ir nimus, kurie Sinodo dalyviams 
‘ laisvių pripažinime, bet su Rej 
. formacija atsidarė duris į pilnu- 

Lietuvių Bndruomenė yra su- tini moters laisvių:ir teisių lai- 
skilusi, įsivėlusi į kontroversinę mėjimą.- Pavyzdžiui, Lietuvos 
politiką, sukėlusią sąmyšį lietu- Ev. Reformatų Bažnyčios ko’ns- 
vių išeivijoje, ir vien dėl to ne- titucijojė, nuo pat jos įsisteigi-

džiu veikla už Bažnyčios ribų ir 
neįsileisti jų veikimo Į parapijinį, 
ar visos Bažnyčios gyvenimą.

Lietuvos

padarė giliausią įspūdį.
Nemažiau prasmingą žodį Si-

WISE

Umft um of diswastter

excessive use oi water 
and electricity.
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5 . rDidelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 4 
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Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, ILL 60629 ♦ Tel. 925-2737

2759 W. 71st St, Chicago, HL
a BerESTINGAI lAPILDGMI RECEPTAI • FANNIE XAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
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Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

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 kuria 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.

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

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, 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 ŠVENTES 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 duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 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 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• KĄ LAUMES LEM®, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

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

SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 psL knygoje yr» ’40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygoe gaunamos Naujienose, 173S So. Halsted St., Chicago, 
EC 80608. Užsakant ytifh, pridėti ppra'a’BSmo Hlaidoma,
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Atstovų Rūmai apie rusų 
pavergtas tautas

Praeitą šeštadienį gaila buvo žiūrėti i Kongreso at
stovą Frank Annunzio, Daley aikštėje degančioje sau
lėje stovintį be kepurės ir prakaituojantį nuo kaktos iki 
kiūtinės, kada dvasiškis, turėdamas daug žinių, bet ne
mokėdamas miniai jų įdomiai pranešti, vaikė susirinku
sius Pavergtų Tautų iškilmių pasiklausyti atėjusius 
žmones.

Turiningą ir gerai paruošia kalbą pasakė lenkas Ma- 
zewskis. Antroje vietoje turėjo kalbėti kong. Annunzio, 
gerai pažįstąs pavergtų tautų istoriją ir P. T. Savaitės 
tikslus, bet Chicagos organizatoriai nemokėjo panaudoti 
progos protingą kalbėtoją pasireikšti pačioje pradžioje, 
bet leido Frank Annunziui kalbėti tik tada, kai silpnes
nieji kalbėtojai jau išvaikė daugiau negu pusę klausytojų

Vis dėlto tikimės gauti ištisą atstovo Annunzio kal
bą, išversime ir leisime lietuviams su ja susipažinti. Atei
nantiems metams čikagiečiai turėtų šį klausimą iš pa
grindų aptarti ir neleisti silpnesniems kalbėtojams berei
kalingai leisti laiko savo išvedžiojimais.

Atstovui Annunzio teko ilgai laukti žodžio Chica
gos karštoje saulėje, bet jis laiku atliko savo darbą Kon
greso rūmuose. Kai Atstovų Rūmuose buvo svarstomas 
Pavergtų Tautų Savaitės reikalas, atstovas pasiūlė įra
šyti į Kongreso rekordus ne tik prezidento Ronald Rea
gano atsišaukimą rusų pavergtų tautų reikalu, bet jis 
taip pat įtraukė Į Kongreso protokolus ir pačių atstovų 
šia proga priimtą rezoliuciją, prie kurios, ko gero, pats 
prisidėjo ir vėliau paskelbė Kongreso rekorduose šių 
metų liepos 18 dieną. Prezidento Reagano Pavergtų Tau
tų Savaitės atsišaukimą Naujienų skaitytojai jau skaitė 
pačiame dienraštyje, bet svarbesnę dalį Atstovų Rūmų 
rezoliucijos čia pat išversime. Įstatymų leidėjai, varto
dami įprastinę tam tikslui kalbą, savo Pavergtų Tautų 
Savaitės rezoliuciją šitaip pradeda:

“Kadangi Rytų Europoje, Pietrytinėje Azijoje, 
Kuboje ir visai neseniai Afganistane vyrai, moterys 
ir vaikai, buvę laisvi, neteko galimybės naudoti savo

konstitucinių ir pagrindinių žmogaus teisių, ir
Kadangi tautos, buvusios laisvos, neteko pagrin

dinės apsisprendimo teisės, ir
Kadangi, kolonialinė Sovietų ekspansija ir agre

singa jų politika dabartiniu metu sudaro didžiausią 
pavojų pasaulio laisvei,

Todėl dabar Pavergtų Tautų Savaitės susirinki
mo dalyviai džiaugiamės, kad pavergtų tautų gyven
tojai neprarado ryžto siekti laisvės ir noro matyti 
gimtinius savo kraštus laisvus,

Kad šią dieną mes turime pabrėžti sayo tikėji
mą laisvės principais ir atnaujiname savo ryžtą ko
voti ir išlaisvinti Sovietų imperijos pavergtas tau
tas, ir toliau

Kviečiame JAV vyriausybę pasiryžti kovoti už 
pavergtų tautų laisvę ir daryti spaudimą į Sovietų 
vyriausybę, kad paleistų iš kalėjimų visų tautų poli
tinius ir religinius kalinius ir baigtų visą persekioji
mą; kad mūsų vyriausybė, pasiremdama Jungtinių 
Tautų deklaracija, reikalautų laisvės sugrąžinimo 
visoms pavergtoms tautoms, kad leistų joms naudo
tis savo konstitucinėmis teisėmis”.
Toks gražus nutarimas pasiūlytas, aptartas, priim

tas ir Atstovų ‘Rūmų pareigūnų pasirašytas šių metų lie
pos 18 dieną.,'

Reikia turėti galvoje, kad ši atstovų rezoliucija buvo 
priimta, besivadovaujant Pavergtų Tautų Savaitės prin
cipais. Ji buvo pravesta pagal Amerikos Lietuvių Tary
bos nario pasiūlymą. Ji buvo kelias savaites specialistų 
svarstyta, kiekvienas žodis aptartas ir priimtas. Paverg
tų tautų klausimas tapo Amerikos užsienio politikos da
limi. Ta politika Amerikai naudinga ir reikalinga. Visi 
įtakingesnieji Amerikos politikai šiai idėjai pritaria, ofi
cialiuose atsišaukimuose ją aiškina ir bando taikyti prak
tiškame gyvenime.

Patys svarbiausi Pavergtų Tautų Savaitės praktiš
ki pravedėjai buvo dr. Pijus Grigaitis ir senatorius Paul 
Douglas. Pavergtų Tautų Savaitės idėjai pritarė visa 
ALTo vadovybė: būtent: dr. P. Grigaitis, Leonardas Ši
mutis, Mikas Vaidyla ir P. Olis. Tai idėjai pritarė visa 
ALTo Taryba — Povilas P- Dargis, Antanas Rudis ir kiti.

ALTo žmonės įtikino Amerikos politikus padėti pa- 
grindan pavergtų tautų laisvės politiką. Turime džiaug
tis, kad lietuvių tarpe buvo toli matančių žmonių. Jiems 
teko įtikinti senatorius ir Atstovų Rūmų narius priimti 
šį tautų laisvės principą, nesamdant Amerikoje gražiai 
besiverčiančių propagandistų. Tie principai geri ir šian
dien. Jie bus geri, kol bus pavergtų tautų. Laisvė buvo 
naudinga lietuvių tautai. Ji reikalinga ir ateičiai. Lietu
viai privalo vieningai siekti laisvės savo tautai. Ameri
kiečiai yra kovojančių lietuvių bičiuliai.

Juozas Kapočius

klausinių: ar antrasis papildymų 
tomas iš tikrųjų reikalingas ir, 
antra, ar galima jį parengti ir 
išleisti infliacijos sąlygomis.

Pirmuosius papildymus reda
gavęs dr. Juozas Girnius savo 
žodyje nuro'dė keleriopą to tomo 
uždavinį: atnaujinti enciklope
diją nauja medžiaga, įvesti nau
jus išeivijoje ir tėvynėje iškilu
sius vardus, papildyti kai ku
riuos vietovių aprašus ir biogra
fijas naujais duomenimis, išly
ginti kitas spragas ir paklaidas. 
Panaši apimtis turėtų būti ir 
antrojo papildymų tomo. Per 
12-ką metų visuotinė Žinija ir 
lituanistika yrą pagausėjusios 
naujais įvykiais, asmenimis ir 
jų darbais. Atitinkamai turėtų 
prasiplėšti ir enciklopedinė in
formacija, papildyta įvykusių 
atmainų ir naujovių atranka, 
sunaudojant taip pat nekrologi
nes žinias. 1970-1980 metais mi
rė daugiau kaip 600 asmenų, mi
nimų mūsiškėje enciklopedijoje. 
Mirusiųjų biografijos tektų už- 
klęsti paskutiniais jų darbais ir 
mirties datomis. Aplamai papil
domajam tomui medžiagos ne
stigtų, ir jis būtų vertingas tęs
tinis leidinys prie esamų 36-šių 
Enciklopedijos to'mų.

Ar galima būtų parengti 37-jį 
enciklopedijos tomą? Atrodo, 
būtume pajėgūs sutelkti medžia
gą ir bendra talka suredaguoti. 
Tokios nuomonės yra kai kurie 
buvę enciklopedijos bendradar
biai, su kuriais teko’ tuo reikalu 
išsikalbėti. Tebėra dar gyvų ir 
veiklių buvusių bendradarbių, 
kurie buvo aidimai susiję su ne
priklausomąja Lietuva ir labiau 
susigyvenę su lituanistiniais da
lykais. Kitoms įvairioms sritims 
turime jau išeivijoje išsimoksli

nusių specialistų, spausdinančių 
savo darbus lietuvių ir ameri
kiečių žurnaluose. Papildomąjį 
tomą galima būtų per kokius 
metus parengti, bet ar įstengtu
me atspausdinti?

Per pastaruosius metus labai 
pabrango popierius ir spausdini
mo' darbai. Knygos darosi kas
kart brangesnės. Ypač brangiai 
atsieina atspausdinti nedidelį eg
zempliorių skaičių. Leidykla 
negalėtų nė pradėti kviesti re
daktorius ir bendradarbius, ne
turėdama kelių tūkstančių pre
numeratorių. Pirmiausią reikėtų 
sužinoti, koks skaičius turinčių
jų enciklopediją užsisakytų pri- 
idėtinį (37-jį) papildymų tomą.' 
Leidykla dar turi pilnų Lietuvių 
Enciklopedijos ir Encyclopedia 
Lituanica komplektų: (LE kai
na $366 ir EL kaina $125 — su 
persiuntimu) ar atsirastų norin
čiųjų jas įsigyti bei užsisakyti 
antrąjį papildymų tomą? Mažų 
mažiausiai reikėtų bent trijų 
tūkstančių prenumeratorių, kad 
papildomojo tomo kaina nepra- 
šoktų $20-$25. Taigi nuo prenu
meratorių skaičiaus priklauso, 
ar papildymų antrasis tomas 
leistinas, ar keliama mintis už
mirštama.

Vienaip ar antraip šį klausi
mą tegali išspręsti sąlyginiai už
sakymai. Leidykla galėtų atsi
klausti buvusių prenumeratorių, 
bet daug kas adresus yra pakei
tę, kai kurie yra mirę, dalis en
ciklopedijų perėjo į kitas ran
kas. Kas norėtų antrąjį papil
dymų -tomą užsisakyti, geriau
siai būtų pranešti leidyklai savo 
vardą, pavardę ir adresą, bet ne
siųsti pinigų-. Tokių sąlyginių 
užsakymų lauktum iki šmi. rug
sėjo 1 d. Rašyti adresu: Lithua

nian Encycldpedia Press, P. O. 
Box 95, So. Boston, Mass., U.S.A. 
02127.

Juozas Kapočius, 
LE ir EL leidėjas

NIKARAGVA NUSAVINA 
ŽEMĘ, BIZNIUS

MANAGUA. — Daniel Ortega, 
Nikaragvos valdančiosios tary
bos pirmininkas, pareiškė Lie
pos 19-osios aikštėje, kad visas 
kraštas turi džiaugtis, švenčiant 
antrąsias diktatoriaus Anastasio 
Somozos metines, šia proga Or
tega susirinkusiems žmonėms 
paaiškino, kad dabartinės vy
riausybė iš JAV negauna reika
lingos ekonominės paramos, to
dėl jis nutarė nusavinti Nika
ragvos latifundistų neapdirbtas 
ar apleistas žemes ir kai kurias 
biznio įstaigas.

Reagano administracija nu
traukė Nikaragvai ekonominę 
paramą ir javų pardavimą, kai 
buvo įrodyta, kad Nikaragva 
pristato ginklus Salvadoro įsi
brovėliams.

GREIČIO KONTROLĖ 
GVATEMALOJE

Gvatemaloj, svarbesniuose ke
liuose, nėra eismą kontroliuo
jančios policijos,, tačiau kiekvie
nas iš miesto išvažiuojantis 
automobilistas iš policininko gau
na kortelę, kurioj yra užrašytas 
iš miesto išvažiavimo laikas ir 
kai jis atvyksta į kitą miestą, 
jį pasitinka policininkas ir iš 
laiko jis mato ar automobilistas 

' yra .nusikaltęs šiame kelyje nu- 
štąiytąm greičiui.

PALIK AŠARAS MASKVOJE

... apie 4 valandą ryto išgir
dau beldžiantis į duris. Kaimy
nas Jonas Vaiginas prašė, kad 
atidaryčiau duris — jis turįs 
man kažką labai svarbaus pra
nešti. Pravėriau duris ir apstul
bau iš išgąsčio. Už jo nugaros 
buvo visas būrys ginkluotų ka
reivių, koks trisdešimt. Kieme 
— paruoštas kulkosvydis.

Būrio karininkas, pastūmęs 
mane į šalį, įsiveržė vidun ir pa
reikalavo mano paso ir pieno 
pristatymo kortelės. Pažiūrėjęs 
į tuos popierius, išsitraukė iš ki
šenės raštą ir monotonišku bal
su perskaitė, kad vyriausybė 
yra nutarusi ištremti mane iš 
Lietuvos į kitą sovietinę vals
tybę už kenkimą Sovietų Sąjun
gai. B. Armonienė

(iš Palik ašaras Maskvoje)

KAIP AMERIKOJE
Europoje labiausiai motori

zuotas kraštas yra Švedija. Sta
tistikos davimais, ten kas ket
virtasis Švedijos gyventojas tu
ri automobilį.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

(Tęsinys)

A. Domaševičius, perėjęs Vilniaus bei Peter
burgo kalėjimus ir Varšuvos 10-jį paviljoną, bu
vo ištremtas ketveriems metas į vakarų Sibirą. 
Iš karto apsigyveno Omske, vėliau Semipalatins- 
ko srities mieste Karkaralinsk ir dar vėliau pa
čiame Semipalatinske. Feliksas Deržinskis buvo 
ištremtas į Vologdos guberniją, bet tais pačiais 
metais pabėgo į Lenkiją. Jauniausias ištremtųjų 
buvo ką tik gimnaziją baigęs Gulbinas. Iš prieš
akinių darbininkų buvo ištremti kurpiai A. Bir- 
Činskis, J. Janulevičius, J. Olechnavičius ir, ro
dos, Grigalius Malevskis. Iš odininkų Stepas ir 
Vladas Valiukevičiai ir Jonas Kovalevskis. Išliko 
areštų nepaliesti kurpiai Petras Suknolėvičius ir 
Bonifacas Verbickas, persikėlęs iš Vilniaus į 
Kauną.

“Lietuvių Socialdemokratiškai Partijai” tai 
buvo sunkus, pataikęs į patį organizacijos centrą 
smūgis, laikinai likvidavęs partijos vadovybę. Be- 
. i’iko partijos skeveldros, ir žandaras Vasiljev 
buvo tiki s, kad jam pagaliau pavyko išrauti 
‘ kr;1 molą" su šaknimis. Per sekančius 1899-1901 
metus LSDP v. kla labai susilpnėjo. Tik retkar- 
čip.K psc’rodyd. vo atsišaukimų jos vardu. Su

stojo ėję jos leistieji laikraščiai, ir tik A. Mo 
ravskis užsieny, dalyvaudamas socialistinėje 
spaudoje, atsikirsdavo prieš LSDP puolusius, ra
šinėjo apie padėtį Lietuvoje, teikdamas žinių ir 
Amerikos lietuvių laikraščiams.

1899 metų trėmimais ir laikinu veiklos su
silpnėjimu buvo baigtas pirmasis LSDP istorijos 
laikotarpis. Susikūrusi Vilniuje ir dauginusia dir 
busi Vilniaus darbininkų tarpe, partija dar nesi 
vadino Lietuvos Socialdemokratų Partija, bet jus 
tiek politinė, tiek ir ūkinė bei socialinė programa 
buvo skiriama visam kraštui. Dirbdama ir į rytus 
nuo Vilniaus, partija tuo pažymėjo būsimos ne 
priklausomos Lietuvos sieną rytuose, o demokra 
tiškai spręsdama kalbos klausimą, skynė kelią 
taikingam įvairiai kalbančios tautos sugyveni 
mui. Jaunai partijai buvo ir tai būdinga, kad ji 
ėjo į darbininkų tarpą, iš jų ruošė rinktinius 
kadrus partiniam darbui, darbininkus organizavo 
ir mokė kovoti ne tik už savo būklės pagerinimą, 
bet ir už krašto išlaisvinimą bei demokratinį j6 
susitvarkymą, kad patikrintų Lietuvai laisvo plė
tojimosi sąlygas. Tuo būdu ji ir sau patikrino 
vėlesniuosius laimėjimus.

Zigmas Aleksa, kai rašė savo “Istoriją”, bū
damas jau šimtaprocentinis bolševikas, piktai 
pasisako prieš A. Domaševičių ir A. Moravskį. 
“Kaipo lietuviški-lenkiški patriotai, rašo jis, jie 
neapkentė rusų (63 metų sukilimo dvasia dar 

įveikė Lietuvoje) ir kartu nepasitikėjo Rusijos 
darbininkais. Jie sukūrė legendą, kad Lietuvos

gyventojai yra pirmeiviškesni už Rusijos, kad Ru- dama savo santykius
sija kliudys jiems veikti. .. Busimieji Lietuvių So
cialdemokratų Partijos vadai nepriklausė prie 
internacionalistų. Jie buvo tautininkai, Lietuvos 
patriotai.. . Nors ir kalbėjo lenkiškai, bet, kaipo 
bajorijos atstovai, buvo Lietuvos patriotai.”

Patrioto žodis Angariečio lūpose buvo tuo
met plūdimosi žodis, nors jis pats jau buvo virtęs 
nepagydomu “didžiosios tėvynės” patriotu. Buvo 
pamiršęs ir tai, kad daug metų mokėjo dirbti LS
DP eilėse, visai patenkintas jos internacionaliz
mu ir kad partija siekė politinės laisvės Lietuvai. 
Z. Aleksa dar 1907 metais Krokuvos suvažiavime 
svyravo tarp federalistų ir autonomistų, vadina
si, visais atvejais stojo už Lietuvos separavimąsi 
huo Rusijos, — tais pačiais motyvais, už kuriuos 
Vėliau pasmerkė ir A. Domaševičių, ir A. Mo- 
ravskį. Angarietis darė pavėluotą ir “šventvagiš
ką” išpažintį prieš Lenino stabą.

♦ ♦ *

LSDP IR PPS SANTYKIAI
PPS pretenzijos dirbti ir Lietuvoje

PPS savo steigiamajame suvažiavime Pary
žiuje 1892 metų lapkričio-gruodžio męnesiais san
tykių klausimą su Lietuva ir Ukraina bei Gudija 
taip išsprendė

“Lenkų Socialistų Partija, remdamasi savo 
pelitinių siekimų antruoju punktu (nepriklauso
mos demokratinžs Lenkijos atkūrimas), laiko rei
kalinga išplėsti savo veiklą ir provincijose, praei
tyje su Lenkijos respublika sujungtose. Tvarky- 

su ten esančiomis lietuvių 
ir ukrainiečių organizacijomis, partija darys pa- ; 
stangu sukurti ten vieningą politinę jėgą, kad su ; 
jos pagalba būtų pašalinta kraštą slopinanti prie- | 
spauda.”

Tai rezoliucijai paaiškinti ir pateisinti, bro
šiūroje “Polska Partja Socyalistyczna w ostat- 
nich pięciu latach” (PPS pastarųjų penkerių me
tų laikotarpy) dar pridedama:

“Tas 1892 metų hutarimas reiškė labai jau
čiamą reikalą mūsų kovai šu caratu išplėsti. Mus 
skatino tos pačios priežastys, kurios anais metais 
varė lenkų revoliucininkus Lietuvon, Gudijon ir 
Ukrainon. Tų priežasčių buvo dvi: pirmoji ta, kad 
revoliucijos.pasisekimas yra juo tikresnis, juo ji 
apima didesnę teritoriją, ir antra — lietuviai ir 
ukrainiečiai bei gudai yra to paties priešo — 
rusų valdžios — persekiojami, kaip ir lenkai; jie 
yra natūralūs sąjungininkai, kovodami po vėlia
va, kurioj įrašytas šūkis: “Už Mūsų ir Jūsų 
Laisvę!”.

Ir dar toliau prideda:
“Savo veikimo srities mes nenustatome iš ■ 

geografijos ar istorijos vadovėlių, nes mums yra 
visur vietos, kur tik siekia lenkų kalbos įtaka. į 
Nešdami socializmo propagandą mūsų broliams i 
Lietuvoj ir Guduose, esame laisvi nuo priekaišto, f 
kad norėtume ką užgrobti.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištų knygą apie šventąjį Raštų. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 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

OR P AITU V. HARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ce^munity klinika 
direktoriui

3. Manheim R< Weetcfeeoter, lt 
VALANDOS: 3—3 darbo dienomis ir

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71s* St Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

KAIP TOLI GIRDISI 
' BALSAS?

t

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Panevėžio’ miestas

Laidotuvių Direktoriai

I
F

i
i

šaltesnis 
pakraš- 
pradeda

metus.
Liko nuliūdime sūnus Kazys 

i su šeima, dukterys — Aldona 
Underienė ir Regina Ostraus-

Gyveno Chicagoje, Marquette Juozevieius, kuris prie duobės 
Parke. Mirė liepos 15 d., sulau- sukalbėjo maldas. Sugiedojome 
kusi 81 metų amžiaus. Gimė Lie
tuvoje. Amerikoje išgyveno 32 

j

JCRŲ VANDUO

Jūroje, 3,500 pėdų gilumoje, 
vanduo ramus net didžiausios 
audros metu.

Vienos angliškos mylios gilu
moje vandens spaudimas vie
name ketvirtainyje colio yra ly
gus vienai tonai.

Pripiltame jūrų vandens inde, 
jeigu tik leisime jame išgaruoti, 
atsiras dugne dviejų colių sto
rumo nusistovėjusios druskos.

Vanduo jūrose yra 
gilumoj e. Norvegi j os 
čiuose vanduo visada 
užšalti iš apačios.

MŪSŲ MIRUSIEJI

Palaidota Izabelė Pemkienė
restoraną.

Iš viso dalyvavo per 40 ma
šinų ir apie 130 asmenų.

Pietuose maldas sukalbėjo 
kun. J. Juozevieius. Visų laikų 
buvo ir kun. Mažrimas.

Pasivaišinę ir padėkoję, apie 
1:30 vai. skirstėmės Į namus.

Tebūna Tau, Izabele, lengva 
ši svetinga šalelė, nors Tavo di-

I

i

TeL 226-1344

Mažeika Evans

Dr. LEONAS SEIBUTISI
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 IciL A. M,
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

J® ‘‘Lietuvos Aidai” 
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

“Marija, Marija”.
Sūnus Kazimieras labai gra

žiai atsisveikino su mamyte, vi
siems nuoširdžiai dėkojo už mal
das ir dalyvavimų laidotuvėse, džiausiąs troškimas buvo būti 

Po padėkos žodžių, D. Petkus! palaidotai šalia savo' mylimo vy-!
J5Q į kienė su šeimomis. Liko 11 anū- visus pakvietė pietų į Gold Co'ast ’ ro okup. Lietuvoje. K, P. 
or_ j kų ir 3 proanūkai; Lietuvoje se-1

šuo ir kiti giminės.
Kūnas buvo pašarvotas D. 1

Žmogaus balsas girdisi 
jardų tolumoje. Karinis 
kestras — 2,500 jardų. Šūvis iš 
karabino — 5,300 jardų. Šūvis! 
iš kanuolės girdisi 35,000 jardų Petkaus koplyčioje. Liepos 17 d.

MOKSLININKU ATSAKOMYBĖ
tolumoje.

— St. Louis vėjas nešėsi 
mylios greičiu ir pakenkė 
liems dideliems pastatams.

71 
ke-

koplyčioje maldas sukalbėjo ku
nigai Pr. Garšva ir J. Juozevi- 
čius. Sugiedota “Dievas mūsų 
Gelbėtojas ir Tvirtybė” ir “Ma
rija, Marija”. j

Liepos 18 d. koplyčioje ir vėli

(.šį ,savo rašinį Andrejus Sacharovas alsiumė Tarptautinei 
mokslininkų konferencijai, kuri jcf garbei buvo sukviesta 

gegužės 1-2 dienomis New Yorke)

Mokslininkų profesijos tarp
tautinė esmė šiandieną jungia

i

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

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

joj ir higienoj, mikrobiologijoj 
(įskaitant industrinę mikrobio
logiją), pramonės ir žemės ūkio 
tvarkymo technikoj, psichologi
joj ir kituose tiksliuose ir socia
liniuose moksluose. Ir reikia 
laukti, kad dar daugiau bus pa-

SENIAUSIA LR DUBIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL >27-1741 — 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1

PERKRAUSTYMAl
i

VANCE FUNERAL HOME

by Martha Logan

SOPHIE BARČUS
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI3

Aikštės automobiliams pastatyti

KNOW YOUR HEART

H

Ofiso telefonas: 776-2330, 
Razidenci [os teltfu 448-5545

pat atskleidžia gerąsias ir blogą
sias progreso puses ir galimas 
pasekmes.

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5994

■i
I

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles!

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

6, 
i 
į 
5 ‘i

I, 
>

Prostatos, inkstų ir šlapumo , 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tądien io 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 
TcleL 778-5374

HELP HOUR HEAR! FUND

BEĄRT,

A

W54 bo. HAJU51ED STKEET let XAxoa 7-1911

TeL: OLympic 2-10W

TeL: LAfayette 3-3571

JONUI VAIČIŪNUI

TeL: YAr& 7-3401

1
1

1/2
3

AMBULANSO
PATARNAVIMAI

1 
s 
N

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ChiccgXM

Lietuvių

Lxidotuviu 

Direktorių 

A«oeūcij<M

Jule* from grated 
orange plus water 
to make 1 cup 
liquid

• i ■

Žurnalistui, kultūrininkui, visuomenininkui, 
(R) LB Centro Valdybos nariui

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HUI*, HL 374-4411

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: Y Arda 7-1138 -113|

(R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VADOVYBĖ

mpe reasoned dry 
bread cubes for 
stuffing

cup diced red apple
(unpared)

cup raisins
tablespoons melted

butter
Place bread cubes in laife mixing bowl. Combine remaining 

Ingredients and add to bread cubes. Toss to combine. Plac< 
mixture in a 1 quart casserole^ rubbed with butter. Baka 
uncovered with roast in a 375°F. oven for about 30 minutea.

BUTKUS - VASA1TIS
1446 bo, 50th Ave, Cicero, Hl.

2 — Naujiends, Chicago, 8, Ill. Wednesday, July 22, 1981

PATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
JMENRA4T} “NAUJIENOS*

maldas sukalbėjo kun. J. Juoze- l110^ ‘ pasaulinę visumų, 
vičius. Buvo’ prisirinkę nemažai 
žmonių.

Liepos 19 d. prieš išlydint j 5 
! bažnyčių, kun. Mažrimas sukal
bėjo šv. Rožančių.

Liepos 19 d. 9 vai. ryto paly-' 
dėjome Į Šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčių Marquette 
Parks. -Gedulingas Mišias atna
šavo kun. J. Juozevieius ir pa
sakė pamokslų. Asistavo kun. A. 
Maikiis. Mišių auką nešė duk
ros — Aldona. Regina -ir sūnus 
Kazimieras. Mišių metu giedojo! 
parapijos choras ir solistas J. i riziką, kun iškyla pritaikant 
Vazne.is. Vargonais grojo K. j moksl? ir technologiją. Jie taip

, Skaisgirys.
Gedulingų Mišių metu bažny

čioje buvo nemažai žmonių ir 
1 gana daug ė o prie šv. Komu- 
j m jos.
1 Į kapines palydėjo' kun. J.

Lygtys ir formulės yra tos pa- 
> čios, ir turi vienodą reikšmę vi
suose kontinentudse. Tos visu
mos vientisumas neišvengiamai 
iškilo aukščiau siaurų profesinių siekta. Mes visi nešame atsako- 
interesų ir dabar apima plačias mybę už mokslinių tyrinėjimų 
sritis visuotiniuose dalykuose, pasekmes pasaulyje, kuriame 
įskaitant ir etikos klausimus. Ir‘gyvenimas daugeliui žmonių pa- 
aš tikiu, kadita linkme turi būti sunkėjo', gresia badas, ligos ir 

ankstyva mirtis.

Progreso pavojai

Tačiau mokslininkai neturi pa
miršti pavojų, kurie iškyla iš ne-, 
kontroliuojamo progreso, nere
guliuojamo pramdninio vysty- j 
mosi, ypač mokslo atsiekimų pa- • 
naudojimo kariniams tikslams.

(Bus daugiau)

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-6440

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

staiga mirus,
jo žmonų LAIMĄ bei kitus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartų liūdime.

aš tikiu, kad Ha linkme turi būti 
ir bus einama toliau.

Mokslininkai, inžinieriai ir kiti 
specialistai ne tik žino, kokią 
naudą ir galimybes neša moks
liniai laimėjimai, bei supranta

Milžiniškos galimybės glūdi 
panaudojime paskutiniųjų alsie- 
kimų fizikoj, chemijoj ir bio
chemijoj, technologijoj ir inži- 

1 nerijoj, kompiuterių moksle, 
medicinoj ir genetikoj, fiziologi-

— Kinija leido tris JAV tele-į 
vizijos ir radijo bendrovėms ati
daryti skyrius Pekine. Jos galės 
atsiųsti po vieną korespondntą.

For dinner sometime soon, prepare a frozen Butter Basted 
Swift’s Premium Turkey Roast with Giblet Gravy as directed 
on the package. Serve it with Apple-raisin Stuffing and garnish 
the turkey platter with spicy apple sings.

To make the rings, core 6 smaH red-skmned apples and slica 
Into 12 half indi slices, saving the tops and bottoms for tha 
Apple-raisin Stuffing. Brush slices with tesu on juice and place 
in a shallow baking dish. Combine the grated peel from one 
lemon and the juice from half a lemon, 1/2 rup water, 1/4 
cup each granulated and brown sugars, 1/4 teaspocAz cinnamon, 
and 1/8 teaspoon each ground cloves and nutmeg, bring to a 
boil and simmer about 10 minutes. Pour over apple sixes. 
Bake with the roast in a S75°F. oven 20 to 25 minutes. Cut 
rings in halves and arrange around roast with sprigs of parsley.

Apple-raisin Stuffing ______
Yield: 4 servings (4 cups'

1 egg, beaten
1 teaspoon grated orwigs )

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.



SUNKU SUSITARTI ’
ŽODINIS KARAS DEL GiNKLĮ’ KONTROLES 

PASITARIM V AT X A L JINIMO

saugumo ir kitų interesų supra
timu. Brežnevo pasiūlymas tuoj 
pat n u! raukti visus vidutinio 
r.uvtcuO raketų išdėstymo Eu- 

Į ropoję paruošiamuosius darbus, 
ivo skirias vakariečiams paro- 
•i “erą valią ir palankų mos- 
pasitarimams atnaujinti

Kremlius žino, kad toks Brež
nevo moratoriumo priėmimas, ! 
kuris, sasaime aišku, išeitų So-1 

. ■ vielams i naudą, NATO sąjun-
tuo reikalu pasiruošė kuo grei-1 • , ‘ •• I. * ” 12 nmkams nėra priimtinas. Tą |

patsii tino ir, privačiai susi- 1 
ę. Palmes grupės (kuri tvir-1 
tiki galimybe susitarti) ko- ■ 
jos nariai, kurių tarpe yra į 
j JAV ir 1). Britanijos užsie-,

Strateginių ginklų apribojimo 
pasitarimų atnaujinimo išvaka
rėse žodinis karas tarp Maskvos 
ir Vakarų politikų vyksta to
liau. Apie tai rašo "The Times*’
Maskvos korespondentas M. Ei-į b 
nyon.

Paskutiniu metu Sovietai st il
ginsi įtikinti įtakinguosius Va
karų valstybių politinius veikė’ 
jus, kad jie rimtai galvoja apie 
strateginių ginklų kontrole ir

čiau pradėti pasitarimus. 1
Kai NATO planuoja apsigink-! 

luoti naujom amerikiečių rakė-j 
tom, Sovietai visom išgalėm Į 
stengiasi tai sutrukdyti, įžiurę-1 
darni tame didžiausia pavoju sa ! „ • • . • • j*■ 1 . J - mo reixam ministerial C. Vance 
vo saugumui. , M „& ! ir dr. I). Owen.

Grėsmingasis Lenkijos š.sėlis Į šią nepriklausomą grupę rusai; 
nesumažėjo. Ne vien, kad Va- pagarbiai vertina. Brežnevas tu-j 
karų vyriausybės pareiškė, jogjfėjo pasimatymą, su komisijos 
krašto okupacija sugriautų vi pirmininku 0. Palme, Gromyka 
sas susitarimo perspektyvas, bet kalbėjosi su Vance ir Owenu, o 
taip pat ir pasitarimų propaguo- ’ Sovietų kariniai ekspertai supa- 
tojai laisvajame pasaulyje ma- Į žindino su savo’ SS20 programa, 
no, kad toks Sovietų žygis labai Sovietai norėjo parodyti, kad? 
paveiktų viešąją pasaulio opi
niją.

Maskva atsidūrė savotiškoj di
lemoj. Iš vienos pusės Kremlius i tikėjo, kad tos pažiūros turės balansą, o Vašingtonas apgalvu

tai
m •<

Marquette Parko baigė Illinois 
, universitetą bakalauro laipsniu.' 
į Rudenį ruošiasi studijuoti teisę. ’

— A. A. Adolfas Andrulis, žy-* 
mus krepšininkas, mirė nuo vė- Į 
ž’o ligos. L ūdė i liko žmona 
Viktorija ir du broliai su seimo- 1 
mis. Velionis sėkmingai vertėsi 
motelių bizniu. Paskutiniu metu j 
gyveno Daytona Beach, Fla., ir t 
suorganizavo dvi statybos bend
roves.

-ALFO GEGUŽINĖ

nori parodyti, ypač Europai, kad ; daug įtakos Vašingtone,
Sov. Sąjunga yra pasiruošusi 
pradėti pasitarimus be jokių są
lygų, o iš kitos — įžiūri tokių 
pasitarimų nepasisekimą, gal 
dėl vakariečių laikysenos Lenk] 
jos atžvilgiu, ir neliki Vakarų 
•pareikštais norais tartis.

Sovietų spauda paskutinį NA
TO pasiūlymą pavadino dūmų 
uždanga nuslėpti ginklavimosi 
planams. Pats Brežnevas tvirti
na, kad amerikiečiai pasitari
mams atnaujinti nedaro jokių 
žingsnių, o Sovietų užs. reikalų 
ministeris Groinyka pasakė bel
gų užs. reik, ministeriui Nothom- 
bui, jog, be tuščių kalbų “kai 
kuriose sostinėse” niekas nepa
judino piršto tuo reikalu.

Groinyka sako, kad Sovietai 
pasiruošę sąžiningoms dery
boms, pagrįstoms abiejų pusių

jų galvojimas pilnai sutampa su
“sveikai galvoj ančių jų” Vakarų !
politmų pažiūrom. Tfie taip pat: faĮ<ĮUS apįe Europos branduolinL 

ka/I fr.Q ns7inrn<: fnrocj I , i tt . • i ‘ .
nes tos įaį šaiino visas kliūtis nauju ra- 

komisijos narių tarpe nėra nė ketų išdėstymui.
vieno kraštutiniškai kairaus, ar} J .
v iena pusiško nusiginklavimo i Briuselio buvo pranešta,

i kad JAV ir NATO sąjungininkų, 
J pasitarime padarytas didelis 

progresas: nutarta šių metų pa
baigoje atnaujinti tolimo nuoto-

Kongreso atstovas Frank Annunzio pasakė turiningą 
kalbą Pavergtų.Ta u tų Savaitės minėjime Chicagos cent

re ir prisidėjo prie Atstovų Rūmų rezoliucijc’s, 
smerkiančios besiplečiančią Sovietų imperiją.

BALFo Chicagcs apskrities ir 
skyrių valdybos rengia įdomią 
ir linksmą gegužinę, kuri įvyks 
šių metų liepos 26 d. (sekmadie
nį) 12 vaL, Jaunimo centro pa
talpose ir aikštelėje. Gegužinėje 
bus paruošta skanių valgių, 
veiks kavinė, laimės šulinys.

Kad laimės šuliniui nepritrūk
tų dovanėlių, lamoniai prašome 
pasistngti jų paauko'ti ir priduoti 
savo skyrių valdyboms, ar 
BALFo centrui.

Jaunimo centro salės vėsina
mos. Maloniai prašome visuo
menę gausiai dalyvauti.

BALFas (Pr.)

“LIUCIJA”

.4’

Buvo bandvmas ta Brežnevo 
moratoriumą dar pasaldinti. 
G. Aj'batov, JAV ir Kanados ins- j 
titulo 1 
ferencijoje tvirtino, kad tas pa
siūlymas iš tikrųjų yra vienapu
siškas geros valios parodymas,

viršininkas, spaudos kon-ilio raket^ bazili Europoje apri-
bojimo pasitarimus. Per disku
sijas, kurios dar bus rugpiūčio.

! 3 d., prieita nuomonės, kad NA- 
taikomaV tik Sovietų pusei? (Tas j T0 Prival° reikalauti abipusiško 
jo aiškinimas neatitinka Brež- į 
nevo kalbos tekstui.) Vėliau C. 
Vance pareiškė, kad Arbatovo.
žodžiai visai idėjai duoda ‘’nau-| Nuodugniai pasakius, Vakarai 
jos šviesos”. « reikalaus lygių minimumų, Įv

irčiau po kiek laiko Gromy-|gjų maksimumų ir lygių teisių, 
ka pradėjo vėl kiečiau kalbėti, susijusių su branduolinių gink- 
kaltindamas. Vakarus moratoriu- Jų išdėstymu Europoje.
mo nepriėmimu. Jis sakė, kad j Briuselio pasitarimų rezulta- 
vakariečiai naudojo netikrus

Į ir pasaulinio visų branduolinių 
sistemų apribojimo' žemiausiame

ka pradėjo vėl kiečiau kalbėti,

SLA ekskursija - kelionė Į Karibų Jūrą
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje pirmą kartą organizuoja 
kelionę į KARIBŲ JŪRĄ laivu 
“CARNIVALE” nuo šių metų 
lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną 
ištisą savaitę).

Laivas išplaukia iš MIAMI. 
Floridos, ir aplankys tris įdo
mius tropinius uostus ir vals
tybes: SAMANĄ (Dominikos 
Respublikoj), SAN JUAN (Puer
to Rico), ir ST. THOMAS (JAV 
valdomą salą).

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštuc'ni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainą 
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
j Miami, Fla. (Round Trip)

Šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLA nariai.

Kelionės kainoje Įskaitoma: 
patogi kabina-kambarys, skanus 
maistas, įvairūs pasilinksmini
mai laive.

Bus progos pailsėti saulėje, 
užmegzti naujų pažinčių, aplan
kyti dar nematytas salas, ke
liauti su linksma lietuvių gru
pe. Svarbu, kad neatidėliofu- 
mėt, o dabar, tuojau, regis L 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau 
laive vietas.

tai Europos sostinėse priimti su 
pasitenkinimu, nes įsitikinta, 
kad JAV rimtai nori atnaujinti 
strateginių ginklų apribojimo 
pasitarimus.

(Iš Europe's Lietuvio)

pirkite jav taupymo eonus

3*

Žirni — Fe rd rv i m ui 
5L£AL ESTATE FOR SALS

Narnai, Žirni — Perdarinė 
REAL ESTAT3 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ,

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

i

BUTŲ NUOMAVIMAS 
i NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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.

i -----

Pasinaudokite šia proga Įdo
miai ir linksniai praleisti atosto
gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi
nės saulės šiluma.

Dėl informacijos ir registraci
jos prašome iki liepos 25 dienos 
kreiptis į:

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue
Chicago, Illinois 60613
Tel. (312) 238-9787

SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė
SLA sekretorė

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr, A. Gussen — MINTO IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____ __ _________ ___________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūrą, 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

— Dėkui V. Civinskui iš Mar
quette Parko už stambią auką. 
Jis atsiuntė šimtą dolerių: $45 
metinei, prenumeratai ir $55 
Naujienų paramai.

— Tomas R. Yakowicz, Bei- 
wn, III., pratęsdamas prenume
ratą. savo gerus linkėjimus at
lydėjo $10 auka. Dėkui.

— Dėkui Juozui Biliūnui iš 
Detroito už nuolatinę paramą. 
Dėkui už ankstyvą prenumera- lūpas pareiškė: 
tos pratęsimą ir už $10 auką.

— Petras Grinkevičius, So.
Boston, Mass., prie prenumera
tos pridėjo'5 dol. auką kalendo
riui. Dėkui.,

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo; 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5. ■ 
Gaunama “Naujienose’’ ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave./Chicago, IL 60629.

s REIKIA ŽINOTI SAIKĄ
i

Bare vaišinasi du girtuokliai.
Vienas kiek susvirduiiavęs 
sąmonės nusirita 
Antrasis pamatęs 
draugą, rankove

62-ros ir Artesian 4 butu 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 apyi. 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
ant žemės.! —----------- —-----------------—

išsitiesusį! •, ®v? ®
nubraųkęsj USGROVlSkHl

—Kas man patinka, Antanai, 8 2 butų mūrims namas, naujas 
tai kad tu visada žinai kada nu
stoti gerti. O

— Toronto lituanistinę mo. TESnVdENTAl 
kyklą baigė 7 abiturientai: D. 
Barauskaitė, A. Gedrimaitė, L.
Karosaitė, R. Pleinytė, R. Rauth, Padėti teisininko, Prano ŠULO 
R. Totoraitytė, A. Kišonas ir T. paruoštą, — teisėjo Alphons' 
Prakapas.

stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai,, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

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

_ 2 sklvpai. 2 garažai.
Tuo reikalu jums gali dauj. i Brighton Parke. $57,700.

WELLS peržiūrėta, “Sūduvos5 
išleista knyga su legališkomi- 

Vytenis Lietuvninkas iš formomis.

you’ll call it 
“The Overnight Wonder”

Ever feel uncomfortable with your laxative? 
Then its time you tried the gentle medicine they 
call "The Overnight Wonder."

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

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

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj

MRS. DELMAR 
psychic prA?zp a a~v:ser 
Advises cr sll rrcUems — 

love, r’.arrL"?, business, e'.c

nf CC

PERSONAL
Asnrsnv Ieško

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemaUnė or- 

CJUiiLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tu<x 
darbus dirba.

SLA —Išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri* 
ipdraudų savo nariams, 4

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, šie kiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai -

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: uf 
apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metama.

vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitėa 
apylinkės SLA kuopų veikėju^ jie Jums 
pagelbės i SLA įsirašyti

KLA — Taikos 
$1,000

BLA — kuopų 
i ixavo 
nuelai

Galite kreipus Ir tiesiai 1 SLA Centra:

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

W W. 36U 14.
TaL (lit) M1-H1I

> Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St 

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Chicago. Illinois 
24'7-9226

$2.00 SPECIAL
WITH THIS AD

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalyki

SEWER AND 
PLUMBING 

0
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis: s

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

| GENERAL REMODELING
| • Alumin, langai, durys, medžio 

apmušimai. • Staliaus darbai, ce
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FSTINGIS CONSTRUCTION 

7152 So. Kedzie Aveauo 
Tel. 776-8505L-----  J

;sięstog1us.<JS;darbą?garaii-z 
ludjanie įr, e$amė apdrausti.-

ARVYDAS KIELA f
■' 6557 Š. Taknaf» A^enae

. Chicago, ĮL 60629

Laikrodžiai Ir brangenybėa 
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West S^th Street 
Tai. KEpublIc 7-1941

- - - - - - ;—”—1Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 6063X Tel. YA 7-5980

Single, Considerate, Personable, 
American Man in Chicago, who speaks 
only English, 38, 6 ft. 2, 190 lb., 
wants to meet Considerate, Attractive 
Woman, over 5 ft. 3, not overweight, 
22-40 yrs., who would prefer a caring 
relationship over conventional dating.

Write: Box 255 — Naujienos 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

If not open — no charge.
0

CALI. 656-8387

ŠIMKUI

Notary Public
INCOME FAX SERVICE 

4159 S. Tai. 254-745E
Taip pat darom! vertimai, giminiu 
Iškvietimai, piidcmi pilietybės prt- į 

iymai ir kitokį blankai.
į m., ,.—

HOMEOWNERSPOUCY

ENERGY 
WISE

Organize ear pods M ą 
save gasoline. 1
Don’t bf i Bom LewK

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, July 22, 1981

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

10th Annual World’s
Largest Garage Sale

Inside Evanston's Municipal Garage
(Sherman Near Church)

JULY 24, 25, 26
Fri. — 11 a.m. to 9 p.m.
Sat. — 11 a.m. to 6 p.m.
Sun. — 12 Noon to 6 p.m.

EVANSTON’S MERCHANTS
SIDEWALK SALE
JULY 23, 24, 25, 26 J

Sponsored by Evanston Chamber 1 
of Commerce

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $111.

p. Zapohte Ageni 
ttOS»/2 W. 95th St 
Evarg. Perk, III. 
60642, - 424-S6M

Fot> Fi>e>an<f CMWfty Company.

f ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS
2458 W. 69th St

Darbo vai.: nuo 9 r>to iki 7 Tik. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

v

AdVO&KtM

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandos: nuo 9 vah ryti 

iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 
0 vai. ryto Iki 12 vaL d. 

Ir pagal suritarima.
TU. 776-5162 arba 776-5161

2645 West 63rd Street
Chloro, UI- 60626




