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PAKELIO PASIŪLYMAS MARQUETTE 
PARKO APYLINKEI APSAUGOTI 

Septynios taupymo bendroves yra poįsiruošusios 
pagreitinti paskoly davimą pirkėjams _ ** vCHICAGA, Illinois, John E. Pakel, . žinomo finansininkoCHICAGA, Illinois, John E. Pakel, .žinomo finansininko ir 

visuomenės veikėjo John Pakel anūkas, Chicago Savings & Loan 
A ssotiation vykdomasis vicepirmininkas, praeitą ketvirtadienį pa
siūlė naują planą* dabartinei Marquette Paiko apylinkei-apsau
goti nuo išgriovimo. Visi žinome, kad atšilus orui Martin Luther 
King Jr. vadovybės keli žmonės pasiryžo organizuoti eisenas Į 
Marquette Parką. Policija jiems nedavė leidimo, didelė ’juodžių 
daugumą tokioms eisenoms nepritarė, o kaijię vis dėlto ryžosi 

. prievarta prasiveržti į ramiai gyvenantį ir juodžiams daug darbų 
.; duodanti Marquette Parką, tai policija juos sulaikė. Bet' ūži 

juodžių teises kovojusio 1 Kingo nesusipratę šalininkai sukėlė ne
rimą Marquette Parko gyventojų tarpe, Marquette-Parką pavyz
dinga gyvenimo vieta padariusieji darbininkai, i r jų šeimos pra
dėjo nerimauti.

Vadinamieji Pietvakarių pa
rapijos grupė, pasiryžusi pakenk- 

, ti vietos taupymo bandrovėms, 
praeitais ir šiais metais kelia ne
rimą, ruošia demonstracijas ir 
stengiasi kištis į apylinkės rei
kalus, kurių jie visai nesupran
ta. Praeitą savaitę jie buvo su
ruošę demonstraciją prieš vie
ną taupymo bendrovę, kurios 
pirmininkas atsisakė su jais tąr- 

.. tissues jie-kojomis. žemės netie-.. 
kė'lr turėjo neaiškius politinius 
tikslus.

John E. Pakeline tik Chicago 
Savings vedėjas, bet ir Greater 
Southwest Development Corpo
ration pirmininkas, pareiškė, kad 
septynios Pietvakarių Chicagos 
finansinės institucijos yra nuta- 

' rusios paskubinti paskolas na
mus. pirkti ir taisyti norintiems 
žmonėms. Jis pasiūlė sudaryti 
darbo programą plačiai apylin
kei gerinti. Jis siūlo apimti .vi
sas sritis, esančTas tarp Bell ir 
Central gatvių, šioje srityje yra 
didokas federalinei valdžiai pri
klausančių ir apleistą namų. Pla
nuoja minėtus namus nupirkti, 
pataisyti ir sudaryti sąlygas juos 
parduoti žmonėms, kurie namus 
mėgsta, juos gali prižiūrėti ir 
juose su šeimomis gyventi.

Prie finansinių įstaigų, pasi
ryžusių duoti paskolas yra Fi
lomenos Pakelienės vadovaujama

' Chicagos Savings, Talman Fede
ral Savings, Crawford Savings, 
Economy Savings, Republic Sa
vings, Marquette National .Bank, 
Soutwest Federal Savings ir 
Sears and Roebuck, šios finansi
nės įstaigos gali padėti ne tik 
namų savininkams, bet ir pra- 

' monei bei bizniui. ‘ -
Chicagos lietuviai atsimena 

John Pakel, kaip energingą, tei
singą ir gerą finansininką, daug 
padėjusį visai Marquette Parko 
apylinkei. Jis jauną našlaitį at
sivesdavo į taupymo bendrovę 
mokydavo amato ir pranašavo, 
kad iš jo išeis bendrovės prezi
dentas. Pasirodo, kad John Pa
kel Sr. neapsiriko. Biznio prie
šakiu atsistojęs našlaitis parodė 
didesniam darbui reikalingo su
manumo ir pasiryžimo.

Marquette Parko lietuviai ne
sirengia bėgti, bet savo apylin
kę saugoti ir gerinti.

1$ VISO PASAULIO

Thousand Islands, kur viena di
džiulė Naujosios Anglijos barža- 

! tirštoje migloje, gabenant 6 mi
lijonus galionų nevalytos naftos 
į atsitrenkė į akmeningą upės 
. kranta ir iš 16 tanku trims tan
kams prakiurus apie 250,000 ga
lionų naftos išsipylė į upės van
denį. .

Kardinolo ultimatumas 
kunigui komunistui ’

ROMA. — Disidentas katalikų 
kunigas, Dori Giovani Franconi, 
parėjęs į komunistų partiją, ga
vo iš popiežiaus Romos vikaro ul
timatumą arba 10 dienų bėgy
je mesti kompartiją ir apgailėti 
savo žygį arba bus išvilktas iš 
kunigų rūbų. Kun. Franzoni bu
vo šv. Povilo už miesto sienų be
nediktinų vienuolyno abatas. Jis 
pranešė, kad kardinolas Poletti 
ultimatumą jam atsiuntė per 
paštą apdraustu laišku.

x Prieš atominę jėgainę 
sumanytą “Sandunuose”

WASHINGTONAS. — Vidaus 
dep, sekretorius Thomas Kleppe 
griežtai sukritikavo Atominę Re
guliacinę Komisiją, kuri užgyrė 
planą statyti atominės- energi
jos-jėgainę šalia National: In
dianos Kopų Paežerės parko: 

Kleppe suminėjo visą eilę pavo
jų ir aplinkos taršos problemų. 
Vidaus sekretorius- pastebėjo,
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I PRIVERTĖ PREMJERĄ ATŠAUKTI 
PAKELTAS MAISTO KAINAS

Lenkijoje vyko demonstracijos, sakė 
kalbas prieš ekonominę netvarką

VARŠUVA, Lenkija. — Lenkijos vyriausybė, besilaikydama 
prieš l» metus duotų pažadų, maisto kainų nekėlė, nors kraštas 
prasiskolino ir ekonominis gyvenimas žymiai pabrango. Praėjus 
Edwardo Giereko viešai duotam pažadui, praeita ‘ketvirtadienį vy
riausybė pakėlė ir maisto kainas. Bet penktadienio vakare prem
jeras Jaroszewicz pranešė per radiją, kad vyriausybė atšaukia 
savo Įsakymą kelti maisto kainas ir gražina tas pačias maisto 
kainas, kokios buvo praeitą trečiadienį.

Mirtis žudikams
BUENOS AIRES. — Argen

tinos karininkų valdžia paskel
bė potvarki, kad mirtimi arba vi
są amžių kalėjimu bus baudžia
mas nusikaltėlis, nužudęs val
džios pareigūną arba saugumo 
pajėgų narį.

šiltas -- * •
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29

z 1,77^ nauji piliečiai

CHICAGO. —- Liepos Ketvir
tąją 10 vai. ryto lygiai 1,776! 
naujai naturalizuoti imigrantai į 

iškilmingoje ceremonijoje bus 
prisiaikdinti Jungtinių Ameri- 
kos Valstybių piliečiais. Ceremo
nija Įvyks Chicagos Statfiumėį

JAV protokolų viršininkė

WASHINGTONAS. — Sena
tas balsavimu patvirtino Mrs. jęi NRC (Nuclear Regulato-

uoste.-buvo, suruošta aukšty laivų paroda. L uostą 
suplaukė patys aukščiausieji laivai ii Amerikos ir kitur; Matome 
vieną, aukščiausiu laivu, šiandien plaukiojančiu vandenynais. Jū
reiviai sulipo j stulpus, kad galėtu parišti bures. Tai labai reta fo
tografija,. kada jūreiviai stovi savo vietose ir laukia įsakymo pa
leisti bures ir pradėti lenktynes. ‘

Shirley Temple Black JAV pro
tokolų viršininke, šiandien ji 
jau. 48 metų amžiaus, bet mili
jonai senesnio amžiaus žmonių 
ją tebeatsimena,.kaip 4 ar 6 me
tų amžiaus “wunderkinda” — 
talentingą filmų žvaigždelę.

Moterys Į vyskupus?

WASHINGTONAS. — Beveik 
lygi pusė Episkopalų bažnyčios 
vyskupų — 67 pasirašė pareiški
mą, kad savo bažnyčios visuoti
nei konvencijai Minneapolyje 
ateinantį rugsėjo mėnesį pateiks 
kanonų pakeitimą paragrafo to
kio turinio: “Šių kanonų provi- 
zija priėmimui kandidatų ir jų 
ordinavimui į vyskupus, kuni
gus ir dekanus turi būti lygiai 
taikoma vyrams ir moterims.

.- Izraelio svaras krinta

TEL AVTV. — Izraelis paskel
bė, kad siekiant balansuoti savo 
mokėjimus Izraelis savo svarą 
vė dviem nuošimčiais nuvertino. 
Dabar už vieną JAV dolerį mo
kama po 7.97 Izraelio svarus.

. Prižiūrės automobilių 
taisymo įmonių kainas

CHICAGO. — Miesto advoka
tai paruošė naujo miesto potvar
kiui tekstą, pagal kurį nuo šiol 
bus duodami leidimai naujoms 
automobilių taisymcr ir remon
to dirbtuvėms. Meras Daley pa
reiškė, kad tų dirbtuvių ir jų 
už taisymus įmanių kainų prie
žiūra pavedama Mrs, Jane M. 
Byrne, pardavimų, svorio ir mas
to komisionierei.

250,000 galioną 
alyvos j vandenį

TŪKSTANTIES SALŲ 
KAŠ, N. Y. — Jungtinių Valsty
bių ir Kanados Jungtinės jėgos 
ketvirtadienį darė vigas pastan
gas sustabdyti, naftos išąiliejimą' prasminga įr persunks visas m6- 
8t. Lauryno upėje į rytv# nuo sų tautos kekrfjM”J-’ r

ry Commission) neatšauks savo 
plano, tai Vidaus Departamen
tas prisidės prie keliamos bylos 
teismuose. .

Miką Vaidylą išvežė
ligoninėn

Praeitą penktadienį Mikas 
Vaidyla ugniagesių am balansu 
buvo nugabentas į Mercy ligoni
nę. Pietus pavalgęs, matyt, ran
gėsi atsikelti, bet nepajėgė. Ten 
pat prie stalo nukrito, gerokai 
susitrenkė veidą ir dantis. Nu
kritusi Vaidylą rado Jonas Asci- 
la, paskutiniu metu jam nešęs 
maistą ir besirūpinęs jo kasdie
niniais reikalais. Ascila iškvie
tė ugniagesius ir ligonį išvežė.

Paskutiniu metu Vaidylai pa
dėdavo redaguoti Sandarą Grož- 
vydas Lazauskas, o spaudai bai
giamą savaitraščio numerį baigs 
ruošti žurnalistai J. KapaČins- 
kas ir Pranas šulas. Sandaros 
administracijos reikalus tvarko 
Edita- Rimkienė.

PAR-

Indira rodo 
“kieta kumšti”

4. ■

NEW DELHI. — Nurodydama 
į padrąsinančius ekonominio at
kutimo ženklus nuo “bėdos” sto
vio” įvedimo praeitų* metų bir
želio 26 d., ministerė pirmininkė 
Indira Gandhi per spuados kon
ferenciją pasisakė vartosianti 
savo “geležinę kumštį”, kol tik 
pribręs laikas įvesti prasmingą 
demokratiją.

“žinoma, kalbėjo Indira, bėdos 
stovis negali būti laikomas be 
galo, “bet mes turime užtikrin
ti, kad įvesta demokratija bus

JUODI (JUODUS AFRIKOJE ŠAUDO
Valdžios versija apie rasistines riaušes Pietę Afrikoje

PRETORIA, Pietų Afrika. — Valdžios pareigūnai tvirtina, 
kad praeitą savaitę Įvykusiose rasinėse riaušėse daug juodųjų 
žmonių užmušė patys juodieji. Pran ešimai apie tas riaušes užsie
niuose žymia dalimi šališki, išpūsti ir perdėti.

Pietų Afrikos policijos mi- 
nisteris James T. Kruger penk
tadieni pareiškė, kad daug juo
dųjų žmonių praeitos savaitės 
riaušėse užmušė juodieji riauši
ninkai ir kad daug žuvusiųjų 
riaušininkų buvo nušauti 22 kali
bro šaudyklėmis, kokių policija 
nevartoja, kad iš 176 riaušėse žu
vusiųjų 30 iki 40 nuošimčių bu
vo policijos akcijos aukos, bet 
tikslių duomenų, kiek žuvo nuo 
policijos “akcijos” ir kiek žuvo 
iš pačių riaušininkų rankų, sa
kėsi dar neturįs.

Riaušėse sužeistų priskaičiuo
ta iki 1,298.

Kruger pripažino, kad riaušių 
metu į policiją nebuvo šaudyta, 
nors Soveto kvartale buvo areš
tuoti du juodukai su .22 kalibro 
pistoletais. Ar iš tų pistalietų 
naujausiai buvo šaudyta, taip 
pat nenustatyta.

Policijos ministeris “neatsa
kingu ir nepagristu” pavidino 
Jungtinių Tautų Komiteto Apar- 
teido reikalams paskelbtą gandą, 
kad “daugiau kaip 1,000 juodžių 
riaušėse išžudyta” ir kad riau
šėms malšinti buvę iššaukti ka
riuomenės daliniai ir piliečių bū
riai.

Bonoje šiuo metu esąs Pietų 
Afrikos premjeras John Vors
ter, reporterių klausinėjimais 
apie riaušes perpykintas, pareiš
kė, “Aš tikrai apgailestauja, kad 
tie žmonės buvo užmušti... bet 
nereikia užmiršti, kad juodžiai 
patys juodžius žudė”.

V&rster be to pastebėjo, kad 
■tarpe elaptsjjų agitatorių, ku-

Gyvenimas Ugandoje
NEIROBT, Kenya. — Ugandos 

Apsaugos Taryba feldmaršalą 
Idi Aminą patvirtino prezidentu 
visam amžiui ir įtarė, kad prieš 
dvi savaites susekto suokalbio 
nužudyti Idi Aminą užnugaryje 
stovėjo kabineto civiliniai na
riai. Karo aviacijos komanderis 
pulk. Įeit. Šule pareiškė, kad ci
viliniai ministerial, jam atrodą, 
veda su valdžia dviveidę politiką. 
Per Ugandos valdišką radijo sto
tį Šule pasakė, kad visi cviliai 
ministerial eventualiai bus pa
keisti kariškais asmenimis.

JUGOSLAVIJA GERINA 
SANTYKIUS SU JAV

BELGRADAS. — JAV Iždo 
sekretorius William E. Simon 
pranešė, kad Jugoslavija n etru- 
kus išleis į laisvę Amerikos pi
lietį jugoslavą-amerikietį Lasz- 
lo Tot, 46, iš Denver, kurį pra
eitų metų rugpiūčio mėnesį nu- 
teisė'' 7 metams kalėjimo neva 
už industrinį šnipinėjimą.

rie kurstė riaušes, norėdami su
trukdyti jo pasitarimus su JAV- 
bių Valst. sek re Viriu Kisingeriu 
Bonoje aktyviai dalyvavo kai 
kurie Pietų Afrikos kunigai.

Su Kisingeriu dviejų dienų 
pasikalbėjimus Vorster turėjo 
viename Bavarijos resorte, o Bo
noje, tariasi su Vakarų Vokieti-, 
jos kancloriu Sehmidt, *

Naujasis potvarkis yra ran
damas griežtame naujajame 
bausmių kodekse, pradedamame 
taikyti kovai su teroru, kurs 
smarkiai padidėjo po Izabelės 
Peronienės nuvertimo praėjusio 
kovo 2'4 dieną. »Kaliniai nuteisti 
mirties bausme, turi, būti sušau
dyti 48 valandų bėgyje nuo baus
mės paskelbimo. Įstatymas rei
kalauja mirties bausmės už val
džios agento nužudymą kad ir 
ne pareigas einančio ar atostbgo- 
es esančio.

Azijoje išsipildęs 
Ho Chi Minh sapnas

BANGKOK, Tailandas. Ket
virtadienį pirmą kartą per 30 m. 
tų susirinkęs Vietnamo seimas, 
kaip Hanojaus radijas pranešė, 
deklaravo, kad tapo sujungti 
Šiaurės ir Pietų Vietnamą! ir tuo 
būdu išsipildė buv. komunistų 
lyderio Ho Chi Minh'o sapnas”. 
“Pagaliau mūsų kraštas suvie
nytas”, nacionalės asamblėjos 
(seimo) pirmininkas Truong 
Chinh pasakė 491 komunistams 
delegatams, susirinkusiems pir
mojo posėdžio Hanojaus konfe
rencijų salėje. Asamblėjos pir
miausias darbas būsiąs duoti su
jungtam kraštui naują vardą, 
aptarti tautinę vėliavą ir tauti
nes spalvas ir parinkti miestą, 
kurs bus viso krašto bendra sos
tinė. ' S

Hanojus parinktas 
Vienamo sostine

BANGKOK. — Pirmasis po 
30 metų semias penktadieni Ha
noi miestą vienbalsiai išrinko su
vienyto Vietnamo sostine. Hoang 
Van Hoan, vienas iš Vietnamo 
politbiuro nariu, pareiškė 492 
narių seimui, kad Hanojus 
“revoliucijos sostas” buvo išrink
tas, kadangi jis “vadovavo ko
vai už laisvę, nepriklausomybę 
ir demokratiją".

Seimas Vietnamui davė vardą 
^“Vietnamo Socialistinė Respu
blika”. Naujajai respublikai vė
liava parinkta ligšiolnnė šiaurės 
Vietnamo raudonoji vėliava su 
geltona žvaigžde. Tautos himnu 
perimta šiaurės Vietnamo dai- 
ąi “Mūsų balsas”.

a t ~ *

Tarp vyriausybės nutarimo 
pakelti maisto kainas 100% ir 
nutarimo palikti tas pačias mai
sto kainas, kokios buvo savaitės 
pradžioje buvo sukrėsta visa 
Lenkija. Pakilo ant kojų ne 
tiktai miestai ir miesteliai, bet 
kiekviena didesnė dirbtuvė metė 
darbą, svarstė paskutinį valdžios 
nutarimą ir kėlė protestus visa
me krašte. Vietomis protestavo 
mitingai buvo toki griežti ir pa
sireiškė tokiomis formomis, kad 
kai kurie vyriausybės nariai iš
sigando. Jau antrą kartą Len
kijos darbininkai savo protestais 

j privertė vyriausybę nekelti mai
sto kainų.

šalia Varšuvos yra didoka Len
kijos taaktorių dirbtuvė, kuri 
vadinasi “Ursus”. Valdžia lei
do darbininkams pastvarstyti 
nutarimą pakelti maisto kainas. 
Valdžia būtų norėjusi, kad di
desnes algas gaunantieji darbi
ninkai būtų pritarę vyriausybės 
nutarimui pakelti maisto kainas. 
“Ursus” dirbtuvėje buvo didžiau
sias prilegijas turintieji darbi
ninkai. Penktadienį sušauktam 
pasitarime pasigirdo labai griež
tų balsų prieš nutarimą pakelti 
maisto kainas. Protestai buvo 
toki griežti, kai darbininkai nu
tarė imtis priemonių maisto kai
noms atstatyti. Pirmiausia trak
torių darbininkai nutarė mesti 
darbą. Antras nutarimas liepė 
visiems, 2,000 darbininkų eiti 
į artimiausią stotį ir sustabdy
ti visus traukinius, einančius į 
Varšuvą. Kitose Lenkijos vie- 
tose protestai buvo toki aiškūs 
ir toki griežti, kad vyriausybė 
antrą kartą pabijojo darbininkų. 
Vyriausybė nenorėjo, kad dar
bininkai nesimestų Į komunis
tų partijos centrus, keltų gais
rus ir nepakartotų pajūrio uos
tuose buvusių protesto riaušių.

Traktorių darbininkai leido 
traukiniams važiuoti į Varšuvą, 
kai užgirdo premjero Jaroszew- 
wieziaus pranešimą apie palik
tas tas pačias maisto kainas. Vy
riausybė natyrė. kad visos Len
kijos darbininkai rengėsi strei
kuoti ir reikalauti atšaukti nu
tarimą pakelti kainas. Lenkijoje 
veikia komunistinė sistema. Ji 
nėra tokia griežta, kokia yra so
vietinėje Rusijoje, bet visą mais
tą kontroliuoja kamunistinė Len
kijos valdžia. Gierekas nusigan
do protestuojančių darbininkų, 
jis nenorėjo siųsti prieš juos po
licijos ir karo jėgų, kaip tai ren
gėsi daryti Gomulka.

NEW YORKAS. — Veikliausi 
“bombininkai” Portoriko riauši- 

'ninkai. New Yorke išaprovdine 
daugiau kaip 20 bombų.
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A. A. ALEKSAS DICIŪNAS

Paminklo šventinimo oroga

RtrXFORDAS. Ill. — Kele
tas n- Įminimų apie žmogų, ku
ris Tėjo energija ir stiprumu, 
bet parties angelas, kuris be 
pertraukos švaistosi Rockfordo 
padangėje, nukirtęs gyvybės siū
lą pa’iko neužpildomą tuštumą.

Aleksas Dičiūnas gimė 1913 
met?'« sausio mėn. 2 d. gražiaja
me 7 rasų krašte, iš kurio pa
sisavino visas gražiąsias aukš
taičiu tradicijas ir papročius. Iš 
pat mažens giliai suaugo su ta 
gra’i^ja Zarasų gamta, Įgimtu 
vaiši-mimii ir draugiškumu. 
Aukš iausiojo apdovanotą gra
žiu i~ stipriu balsu, dar jaunuo
li ji mstome giedant bažnytiniam 
chore Priklauso šaulių ir skau
tų cr^anizacijoms.

.--tbkęs karinę tarnybą 2 pėst. 
pulke ir grįžęs vėl aktyviai Įsi
jungia i nirmvkšti gyvenimą. 
Bet bolševikų okupacija sumai' 
vėsus planus ir nutraukia visą 
veikfa.

Užsiliepsnojus vokiečių-rusų 
ka’*,'i Aleksas iš pirmos, dienos 
aktyviai dalyvauja partizanų 
eilėse, vėliau pereina policijos 
tarnybon. 1943 metais veda 
Koste šablinskaitę ir su didele 
viltimi kuria naujus planus atei
čiai. Ret neilgai teko džiaugtis 

■ pilnu meilės ir vilties gyveni
mu. Nes raudonasis maras ir 

- vėl ~lūdo i Lietuvą. Aleksas su 
maža dukrele ant rankų ir žmo-

khioja į lietuvių dalinius Žemai
tijoj būsimam pasipriešinimui, 
bet pairusio fronto verčiamas 
pasitraukia i Vokietiją, palikda
mas tėvą ir brolius, kurie nesu
spėjo pasitraukti. Po daugelio 
vargų ir pergyvenimų, prie Ber
lyno sulaukia kitos dukrelės.

Pagaliau Bavarijoj sulaukia 
Amerikos karių ir apsigyvena 
Augsburge Hounstteteno stovyk
loj. Įstoja Į Amerikiečių darbo 
kuopą, iš kurios 1950metais emi
gruoja Į Ameriką ir-apsigyvena 
Rockforde. čia iš pirmųjų die
nų su nepalaužiama energija Įsi
jungia i lietuvišką veiklą. Be 
pertraukos dainuoja chore. Pri
klauso šv. Petro ir Povilo para
pijai, Balfui, Lietuvių klubui, 
Perkūno klubui, Cicero šaulių 
kuopai, Lietuvių Bendruomenei, 
kur eina kasininko pareigas. 
Nuoširdžiai remia Altą. Neap
leidžia nei vieno subuvimo, ku
riame Aleksas nedalyvautų. Daž
nai savo galingu balsu dainos žo
džiais nusakydavo Lietuvos kan
čias ir savo vilti ten.surasti.

Darbe sąžiningas ir geras dar
bininkas, o dėl savo linksmo bū
do visų labai mėgiamas. Šeimoje 
pasišventęs ir pavyzdingas vy
ras ir tėvas. Bet staigi ir nepa
gydoma liga pakirto ŠĮ galingą 
Lietuvos ąžuolą ir 1974 metais 
rugsėjo mėn. 15 d. Aleksas ty
liai be baimės užbaigia šią trum-

spaude manu riū.b; mū£ų Žvilgs
niai susitiko ir Rūstingo.

Jo akyse majėsi tas ilgesys ir 
nusivylimas, kuris sakyte sakė 
sudiev... Aš jau negrįšiu į tą 
gražųjį Zarasų krašte- Nesi
džiaugsiu banguojančių rugių 
j ura ir juose žavingai besisupan
čia rugiagėle. Nekvėpuosiu lais
vos Lietuvos tyru oru, kurio man 
dabar tain trūksta. Bandžiau , 
ištarti žodį, bet pro lūpos tik 
lūšių sudiev galėjau išspausta. 
Lyg tolimas aidas tas pats žo
delis išsprūdo ir iš Alekso lūpų.

Dar prieš porą mėnesių, man 
vienam težinant, Aleksas plana- i 
vo savo mylimai žmonai pirkti 
dovaną ir atšvęsti jos gimimo 
dieną, kuri yra rugsėjo mėn. 15 
d; Bet Aukščiausiojo planai ki
ti, nes tą dieną Aleksas, palikęs 
šią ašarų pakalnę, peržengė am
žinybės slenksti.

ši trumpa Alekso nueito ke- 
io santrauka nesuteikia nei še

šėlio, to žmogaus, koks jis buvo. 
Tai buvo.vienas iš tų pilkųjų did
vyrių, ant kurių dvasinės stipry- 
bės rėmėsi visa garbinga Lie
tuvos praeitis, o taip pat ir vil
tis, kad tie pilkieji didvyriai ir 
vėl išneš Lietuvą iš vergijos 
užmiršdami save ir matydami 
tik vieną tikslą'Lietuvos laisvę 
ir gerovę.

Jis neatsivežė jokio titulo ar 
mokslo laipsnio, kuriuo galėtų 
didžiuotis ar girtis. Alekso at
sivežtas lobis buvo daug dides
nis už bet koki titulą. Jis atsi
vežė nepaprastą meilę Lietuvai,

Prezidento Fordo sūnus nemėgsta 
būti Washingtone, bet jis važinėja 
po kraštą, sako kalbas kolegijose ir 
aiškina, kaip jo tėvas tvarko krašto 
reikalus. Daug jis nežino, bet veik 
visuomet pataiko teisingai interpre
tuoti tėvo vedamą politiką ir išaiš
kinti, kodėl prezidentas taip, o ne 
kitaiip elgiasi.

Kada gėlių jūros, ir daugybės 
lankytojų nustebintas laidotuvių 
direktorius paklausė mane, kas 
šis žmogus buvo,, mano atsaky
mas buvo trumpastai buvo žmo
gus — lietuvis.

Bet mielas Aleksai, tai gyve
nimo ironija, nes .už tą vilti, pa
siaukojimą, darbą ir kančias, 
tos apdainuotos ir-pasiilgtos že
mės, tik mažas,. žiupsnelis Za
rasų kalnelių smėlio, buvo už
bertos ant tavo karsto... 0 tie

na laukiančia kito, kartu su tė
vais. broliais ir seserim apleido 
gra'ų.ji Zarasų kraštą, Į. kurį 
tikėjosi tuojau netrukus sugrįž
ti. Nepaprastas prisirišimas ir 
meilė savo kraštui Aleksą Įri-

pą žemės kelionę, palikdamas ne
paprastam skausme žmoną, duk
teris, motiną, seserį ir visus ar
timuosius.

Kai paskutinį kartą pakarto- 
' tinai ir nepaleisdamas" Aleksas

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
V1ERIKIME

- > n hcTjivtu visuomene! ir įSuioKejo dau
hiiau kaip SEPTYNfUS MILIJONUS doleriu <avo apdraus 
Jiems nariams.

H ..a Ji Urte v lietuvių £ratet naiine organizacija — duoda gyvy
bes apdraudę tr hgoje pašaipą, Kuli yra pigi. ne> oLblVlis 
MJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimu^ savitarpinės 
pagal bos pagrindu

. ;ai« turi daugiau Kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
»an apdrauda tikra ir savgr. Kiekvienas UeUtvi* čia gau 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdratrdas nuo SKMLflK 
iki SI 6,000,00.

M.A jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę Endowment in 
su rance, kad jaunuolis šautu pinigus atriestojo trokšte) stndi 
joms ir gyvenimo pradžiai

SI,A duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai .pigia PERM aodraudą 
12 $1.006 00 apdraudos tik S3.00 mokesčio mptam>

M \ \KCH>EXTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asrne 
airns rekomenduojama lietuvišku KLUBU ir draugijų na 
riams. Už $1000 00 akeidentalės apdraustos mokestis S2 00 
i metus

M.A kiu rus yra daugtin oje Iretuv tu kolonijų Kreipkite.' i kuopt 
veikryus ir jie plačiau paaiškint apie SI TSIAZTrVJiI'M<> darbus

Gausite >pausdinta> informacija*, jei^u para$vsn

MTHIANLXX ALLIANCE OF AMERICA
WEST «> STREET. NKU YORK. % Y HH»«n

šeimai, savo artimiesiems,, be
ribį pasišventimą laisvės idea
lams ir didelį pažinimą savo kra
što priešų; kuriems jokių nuo
laidų nepripažino. . Jo kova už 
Lietuvos laisvę buvo aiški ir be 
kompromisų. Joks pasiaukoji
mas jam nebuvo perdidelis to 
tikslo siekiant.

Dulkės padengia nevartoja
mus daiktus, o laiko skraiste 
dengiami praeities vaizdai pa
lengva nyksta iš atminties, bet 
Alekso atminimas yra. neužmirš
tamas ir nenykstantis, . giliai 
Įspaustas Į atmintį kūekvienp, 
kuris jį pažino. Joks laiko tar
pas neišgydys tos žaizdos, kurią 
padarė jo ankstyva mirtis. Vi
si artimieji, draugai, bendra
darbiai, bei pažįstamieji, su 
skausmu ir liūdesiu prisimena 
tą trumpą, bet gyvą ir linksmą 
Alekso viešnagę mūsų tarpe. Jis 
sugebėdavo nupiešti šypseną ir 
ant liūdniausio veido. Surasti 
tinkamą žodį kiekvienam žmo
gui nežiūrint amžiaus ar išsi
lavinimo.

dainos žodžiai, kuriuos abu tiek 
kartų dainavom.

... leisk numirt' bent tėvynės 
laukuos... / jie.'neišsipildė.
Gailios ašaros riedėjo, dukre

lės, žmonos, motinos, sesers ir 
kitų artimųjų , laime ir liūdesiu 
pieštais veidais, kai tavo, Alek
sai, tiek laukte. Šventė, buvo 
švenčiama be tavęs. Tai tavo 
dukrelės gimnazijos baigimo die
na, kurios tu taip norėjai su
lauktu Moksleivių gretas lydin
čios muzikos garsai, priminė ta
vo, Aleksai, dainifetos-Lietuvos- 
kovotojo dainos žodžius.

...Tegu gyvuoja Lietuva, 
Visad laiminga ir laisva. 
O man kapuose bus ramu,. 
Nejausiu žemiškų skausmų.
Kurie tyliai kiekvieno minty

se, lyg tolimas aidas skambėjo ir 
nešė į netolimą praeitį. Bet rie
danti ašara liudijo skaudžią da
bartį.

Ilsėkis ramybėj, taurusis lie
tuvi, šioje svetingoje, bet s ve- r'. •' * •

I’ETUVIAI PENSININKAI 
MINĖJO BAISŲJĮ BIRŽELI

Chicagoj« Liet, pensininkų Są
junga birželio J5 d. Gage Par
ko Fieldhouse patalpose paminė
jo birželio tragiškuosius trėmi
mus. Sibiro tremtinius, kurie iš- Į 
’iko gyvi, esančius mūsų tarpe, Į 
nagerbė išskirtinai, iškviesdami Į 
garbės prezidiuman, kur vięe- Į 
pirmininkė ponia šlenienė kiek- į 
lenam prisegė po gėlę.

Jonas Kreivėnas, Jonas Ga-: 
brius, Juozas Blažys ir Ona Bur
bienė buvo pagerbti, gi Juozas 
Žičkus gulėjo ligoninėje ir jam ■ 
nusiųsta sveikinimo kortelė. Ty- ! 
los minute buvo pagerbti iŠvež-Į 
Įėji ir mirę Sibire, kritę kaip 
partizanai tėvynėje ir kiti mirę 
iėl Lietuvos laisvės.

Jonas Kreivynas ir Jonas Ga
brius kalbėjo apie savo pergy
venimus NKVD kalėjimuose ir 
Šaltojo Sibiro koncentracijos 
stovyklose, kur tremtiniai už lie
sos sriubos šaukštą ir gabaliuką 
duonos kasė kanalus, kirto miš
kus, tiesė geležinkelius, statė 
miestus, išbadėję ir nebepakel
dami didelių šalčių, amžinai li
ko ilsėtis tundroje.

Paliesdamas dabar bendradar
biauto jus su Lietuvos valdžios 
skirtais valdininkais, p. Kreivė
nas įspėjo savo tautiečius, kad 
netikėtų bendradarbiauto jų sklei 
džiautais melais> apie komunis
tų pasikeitimą. Tokie jie buvo 
anksčiau, tokie jie tebėra ir da
bar: apgaule ir melu paremta jų 
visa santvarką, nors ir dangsto
si nekalta skraiste. Minėjimo da
lyviai dėkingi p. Kreivėnui ir p. 
Gabriui už pasakytas kalbas ir 
‘šreikštas kritiškas, pastabas. Mi- 
nėjimas baigtas Lietuvos himnu.

P. B.

timoje žemėje, nesulaukęs savo 
apdainuotos ir brangios Lietu
vos auštančio ryto.. Kazys

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA (i
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu į 

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 1 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
dtiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
tose Vokietijoje. 273 psL, kiemais drobes viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
Kuuanėio ir patvariai isikurusio asmens istorija Knyga gausiai iliu |

• ruo.a .M) psl. Kaina 7 doi x

ČIKAGlETėS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ.
Autore buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakmose i 

I Haipedoje tr Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 osl $150. Yra taip pat

M. Zo<čenkoa SATYRINĖS NOVėLeS. Genialaus rusų rašytojo 
G<) satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis. KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au , 
ortaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei , į

■ ižma^kavimai Abi knygas parašytos lengvu, gražiu stilium:
Prof. P Pakarklis, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 1

BRUOŽAI 176 psi dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. | i 
Kama $2.

v-nc-s žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. < 
>4 pkI Kaina $1 50

’ a Į$ie ir kiti leidimai yra gaunami

NAUJIENOSE 1739 So HALSTED ST CHICAGO ILL. 60601 
itvb-varba užsakant paltu Į

«r pinsgma p<*rl»»da

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank* 
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50£ per serving 
for a family of five. . * -

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spa£* 
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily. ’

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish' (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 to 5 servings)

1^4 cups canned pitted 
California ripe olivet

1 (14b.) package 
frankfurters

1/2 cup diced green onions
2 taWeapOOTis cooking oil
1 (14b.) can tomato wedges

1 (10% oz.) can condensed 
chicken broth

1 small bay leaf, crumbled
14 teaspoon basil, crumbled
% teaspoon salt
% teaspoon pepper

1 tablespoons cornstarch ■* 
Thin spaghetti

Cut olives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal sliceA 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to borL lower heat and mmmer, uncovered, fiv© min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens 
slightly. Serve with hot spaghetti.

ELEONORA MARČIULIONIENĖ . . • Skulptūra'

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 1 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų ĮvyKius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ............____ ___ ___ ________ Į___ ____ __ — $8.00

Or. j. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata u grožis
Kietais viršeliais., vietoje S4.00. dabar tik $3.00-
Minkštais viršeliais .tik - I- S2.0Q,

Or A j. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. z
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik .............. S2 00

Galima-taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie1 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms..

• X A !' .JIE N o s. č
1739 So. HALSTED CHICAGO, ILL 6060b b'

► ■ . ' -------------------

SKELBTIS-NAŪJIeSoŠeVaPSIMOKA F^IRKITE TAUPYMO BONUS

case of the 
disappearing 
paycheck and 

what to 
do about it

į

Some people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-io-day living expenses eat up 
a lot. And. maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goaL

A good chunk »f that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder tkat when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency cemes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

iMless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wdrk. 
An amount you specify will be set 
aside from, your paycheek sod used 
to buy Bonds,

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav- 
ingmoneytoo. . ■ '~

That’s good io know.

Now E 5K% ictOTMt wborfcifif 1»
V taritv of 5 yan*, JO month* (4% th* fintt 
yaarj. «rw if ertoUwi. or
dwCrcredL When Umf «an be cashed
at year bank. Irrteavt nr aub?ect to Mat* 
er krai ŪMocne taxua, and fadartl tax Bay 
ha daCaoed untfl mriwMp* a a^

Take stock in America.
Join the Payroll Savings PlajL *.

J

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
<
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--------- ---------- JONAS A. ŠAUKUS, Ph. D Į

Kas čia dabar darosi?
Amerikos jubiliejinis gini- C). Koalicijoj dalyvauja apie 

tadienis jau Čia pat Washing-|100 grupių, kurių tarpe Komu 
tono mieste paruošta 33 tonos;nistų partija. Naujasis Ameri-j 
įvaiariaspalvių raketų, Įmpor- kos sąjūdis. Nacionalinė teisi-j 
tuotų iš Prancūzijos už 200,000 ninku s-ga, trockinė Jaunų so> 
dol. Sostinės iškilm'<*se numa-'cialistų s-ga, Karo rezistenci- 
toma dalyvaus apie 1,5 milijo-Jjos lyga, Amerikos indėnų są- 
no vielinių ir turistų. Ne ma- jūdis, Puerto Riko komunistų 
žesnės iškilmes yra ruošia-! partija. Prairie Fire organiza-j 
mos Laisvės lopšyje — Phila-Įvimo komitetas ir joms pana-, 
delphijoje, prie Nepriklauso- šios. Prairie Fire organizacijos 
mybės halės ir. Laisvės var- pavadinimas yra iš Mao Celun 

go posakio: “Maža kibirkštėlė 
. gali pradėti prerijų gaisrą”.

kiečių mažuma,kuri siekia stu-,

mybės halės ir. Laisvės 
po.

Tačiau yra -aktyvių amen

kliudyti šventės programas jr’reiškė, kad ųei valdžia, nei jos 
tam jau senai ruošiasi. I parinkti asmenys bei jų Tuo

jau anksčiau rašiau apie darnos šventės dalyviai nealsto 
naujos kairės veikėjo Jeremy’vauia Amerikos žmonių, bet 
Rifkin ir seno kompartijos na- J,e* 
rio John Rossen sukurtą Peo
ple’s Bicentennial Commis
sion (PBC). Ji jau pasireiškė 
praeitų metų balandžio 19 d., 
trukdydama Boston Tea šven
tės minėjimą prie Concord til- 
to- ••

PBC jau gavo Ifeidimą reng
ti demonstracijas prieš pat Ka 
pilelių. Tam tikslui yra sutelk 
ta iš nežinia kur daug pinigų, 
nes jau pasamdyti autobusai 
atvežti . demonstrantus net iš 
60 miestų. Skelbiama, kad to
je demonstracijoje bus apie 
250,000 šventės trukdytojų. 
Kalbėtojais; bus Tom Hayden, 
Jane Fonda, John H. Faulk, 
dr. B. Spock ir Samuel Love
joy-

Philadfelphijoje demonstruo 
ti bei trukdyti šventei ruošia
si The July 4th Coalition z(J4-

J4C koalicijos kalbėtojai pa

Porteri kiečių atstovas Juan 
Mari Bras žadėjęs padidinti, 
miestų bombardavimus, apie 
Bicentennial šventes taip pa
reiškė: “Mes paversime Bicen
tennial šventę aukštyn kojom, 
jei iki to laiko JAV nebaigs ko- 
lonialinio režimo Portorikoje. 
Tūkstančiai užpuls Philadel
phijos miestą 1976 m. liepos 4 
d.” J4C koordinatorium pas
kirtas taip pat portorikietis Al 
f redo Lopez. Organizacija jau 
gavo leidimą demonstruoti ir 
Philadelphijos miestą, tarsi 
pajuokai, pavadino Broliškos 
meilės miestu. Rengėjai numa 
to apie .60,000 demonstracijos 
dalyvių. Jie reklamuoja šį įvy
kį savose organizacijose ir 
spaudoje. Pačių kairiųjų laik
raštyje “Guardian” gegužės 26 
d. buvo atspausdintas toks at-

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
• ■ • 88 puslapiai. Kaina $1.00.' -

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus
pinigus tokiu adresu:

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

rišaukiruas:
— Visi j Philadelphia ! JTie 

July 4 th Coalition, apie 10U 
progresyviu organizacijų gru
pė, ruuiiu masinę demonstra
cijų Philadelphijoje liepos 1 
d. Mes manome, kad Bicentcn 
nial šventė yra skirta JAV pi o 
gresyviams ir duoda galimybę 
parodyti pasauliui ir tautai, 
kad Geraldaš Ford ir valdžia 
nekalba žmonių vardu, žmo- 

jnių demonstracija PhiladAh- 
phijoje liepos 4 d.. tai paro

* dvs.
♦

Atsišaukimo pabaigoje pra- 
. soma aukų — nuo 10 iki 100 

dolerių, kuriems siųsti yra nu
rodytas adresas New Yorko 
mieste.

Be J1C dar yra pareiškusius 
norų . demonstruoti radikalų 
bei naujosios kairės grupės: 
Revoliucinė komunistų parti
ja, Nusistatę prieš karą Viet
namo veteranai, Nedirbančių
jų darbininkų reorganizacinis 
komitetas’ Revoliucinė $tuden 
tų brigada ir jai panašios gru
pės. - Jų kalbėtojai pareiškė, 
kad jie demonstruos, nors lei
dimai nebūtų gauti.

Be abejo, tarp PBC ir J4C 
yra tamprūs ryšiai. Kai pasta- 
toji kovo mėn. ruošė organiza 
ztnj mitintą New Yorko uni
versiteto Teisių mokykloje, tai 
dalyvavo ir BBC delegacijai 
Chicagoje yra tų dviejų orga
nizacijų bendras raštinės adre 
sas ir tas pat telefono numeris. 
Jos abi turi ne tik tuos pačius 
tikslus, bet naudoja tą pat tak
tiką bei veiklos metodus.

Tų ir kitų miestų bei valsti
jų administracijos ir federąli- 
nė valdžia atkreipė dėmesį į 
iuos pasirengimus destrukci
jai ir ruošiasi išvengti netvar
kos. Philadelphijos meras 
Frank Rizzo kreipėsi į prezi
dentą Fordą, prašydamas at
siųsti 15,000 federalinės ka
riuomenės kareivių “padėti at 
grąsyti ir išvengti smurto, ku
ris gali įvykti”, taip pat, “kad 
nebūtų žiaurių incidentų, ve
dančių į tragediją”. Manoma, 
kad bus pašaukfi į aktyvią tar 
nybą Nacionalinės gvardijos

Sen. Morris Udall ir jo žmona Ella baise savo pirminiy rįn 
kimy kampa n i ją. Senatorius labai norėjo tapti demokratę Parti
jos kandidatu prezidento pareigoms, bet jis nepajėgė laimėti nei 
vieny didesniu pirminiu rinkimų. Jis būdavo trečioje ar ketvirtoje 
vietoje. Jo žmona džiaugiasi, kad nereikia važinėti po susirinkimus 
ir klausytis nuobodžių kalbų.

MŪSŲ SPAUDOJE
Niekam -nebe naujiena, kjad 

“baltarusiais” okupantų rusų pa
vadinti mūsų giminaičiai gudai 
per šimtmečius yra rusų skriau
džiami ir tamsybėje laikomi, sa
vo kultūros ir istorijos neturė
dami, tų pačių okupantų rusų 
pakurstom! kartkartėmis paskel
bia kokį pamfletą arba nubrai
žo žemėlapį, kur popieriuje ir 
Lietuvių tautos herbą Vytį ir 
Lietuvos Didžiuosius Kunigaikš
čius, pagaliau ir Lietuvos sosti
nę Vilnių ir visą Lietuvą pasi
savina! Net Navy Pier, Chica
goje, kiekvieną rudenį rengia
moje šiame mieste gyvenančių 
tautybių (etninių grupių) kul
tūros šventėje teko matyti gu
dų besivadinančių “belorusais” 
kioską “papuoštą namų darbo” 
žemėlapiu, kuriame prie Gudi-

jos “aneksuota” visa Lietuva, 
jai paliekan t bene vien Žemai
tiją. Žinant, kokio 'kalibro tie 
“imperialistai” yra, niekas dėl 
to riaušių nekėlė... ir vėliau gu
dų kioske Navy Pier halėse tų 
iš istorijos pasityčiojimų nebe
teko matyti. O pasirodo, jie net 
brošiūrą išleido, kurioje savi
nasi Lietuvos sritis ir Lietuvos 
valstybės ženklą Vytį.

Keleivio šio birželio 15 d. Nr. 
24 antrašte “Ar gudai tikrai sa
vinasi Lietuvą?” yra buvusio 
Vilniuje leisto gudų laikraščio 
“Krynica” faktinojo redakto
riaus Klimovičiaus artimo pažįs
tamo Vaclovo Senutos straips
nis, kurį perskaičius tenka ant 
gudų ne pykti, o jų gailėtis.

ti gudą mokytoją jų gimtajai 
kalbai mokyti, be^ vykdomojo ko
miteto pirmininkas nesurado.

Aplamai, gudai yra labai ge
ri nuoširdūs žmonės ir turi tuos »
pačius religinius ir tautinius pa- 

j pročius, kaip ir lietuviai. 1941 
m. teko nakvoti gudų šeimoje. 

į Tėvai tarp savęs kalbėjo gudiš
kai, vaikai lenkiškai, o žaisdavo 
lietuviškai ir dainuodavo “Kiš
kelis bebėgdams, kazokėlį be- 
šokdams...”

Gudų pabėgo į užsienį dau
giausia buvę policininkai ir ka
riai, tarnavę vokiečių daliniuo
se, kurie dar nėra įgalioti spręs-

. dama I iettivoa globoje. Rusų 
! Okupacija iiUO 1*93 m. (.vinis— 

<0 sritis) nieko gero Gudijai ne
davė, tik laivai sumenkino kraš- 
•i ir n'.įkultūrinu o H*P pat at

skyrė nuo Vakarų. Gudija nie- 
> kada nepriklausomybės neturė
jo, ir Vytis, kurį turi Lietuva, 
yra taip pat ir gudų ženklas, nes 
Gudija jokio savo valstybinio 
ženklo neturėjo ir neturi.

Užėjus bolševikams, 1940 me
tais redaktorius Klimovicz už tą 
straipsnį buvo uždarytas į ka
lėjimą ir kalintas iki vokiečių- 
rusų karo pradžios. Išsilaisvino 
bevežamas į Sibirą ir grįžo Vil
niun. Susitikau jį tik grįžusį (ti gudų valstybės “ekspansijos”, 
iš kalėjimo su nuskusta galva.

1 Vaclovas Senuta.
Užėję vokiečiai Klimovicziui 

siūlė Gudijos generalinio tarė
jo pareigas. Klimovicz buvo nu
vykęs į Minską, bet sugrįžo di
delis pesimistas. Anot jo, Mins
ke nėra jokios inteligentijos, tik 
kiek yra Kaune ir Vilniuje. Gu
dų kalbos mokyklose nėra. Be
raščių 80r<. Tai iš ko galima 
sudaryti kokį kabinetą? Vokie
čiai nesurado tinkamo žmogaus 
Minsko burmistro vietai. Pa
dėtis esanti labai liūdna. Tad 
jis grįžo Vilniun.

Kai lietuviai užėmė Vilniaus 
kraštą ir įvedė lietuvių kalbą į 
pradžios mokyklas, gudai buvo 
labai patenkinti. Net bolševi
kams užėjus, tik vienoje (Šums
ko) apylinkėje tėvai prašė duo-

The iron curtain 
Isn’t SGundprout

She can*t come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Aadio Free Europe 4oei get the 
Vuth through.

>
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š. m. Liepos 18 d., sekmad.
POLONIA SODE

f 46-ta GATVĖ IR: ARCHER AVNENUE

GROS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių, ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i piknikų.

atsarginių, o 82-ji parašiuti
ninkų divizija Fort Bragg ba
zėje bus parengtyje.

Apie minimii ir kitų grupių 
aktyvumą ir kėslus atkreipė 
dėmesį FBI dir. Kelly, kongre
so ats. Larry McDonald ir Ka
lifornijos prokuroras Evelle 
Younger. To pasėkoje Teisin
gumo sekr.; Levi įsakė FBI iš
tirti minimas organizacijas 
bei tiksliai nustatyti jų planus 
ir tikslus. Anksčiau šie daly
kai buvo uždrausti įsakymu— 
nęrinkti informacijų apie po
litinius planus bei politinę fi
losofiją.

Atsiminusi netolimos praei
ties įvykius mieštuose ir uni
versitetuose, PBC ir J4C dabar 
tinė veikla bei planai neturė
tų daug nustabos mums kelti. 
Daug daugiau nuostabumo te
bekelia Draugo bei nedemok
ratinių grupių laikysena 27 or
ganizacijų ""komitetui rengiant 
Bicentennial minėjimą McCor 
mick Place balandžio 25 d. Jų 
elgesys pakėlė demokratinę ty 
liąją daugumą.

. Straipsnio “Ar gudai tikrai 
savinasi Lietuvą?” autorius ra
šo:

Kaip Spaudos ir Draugijų sky
riaus vedėjas Vilniuj, aš buvau 
glaudžiame kontakte su redakto
rium Klimovicz. Red. Klimovicz 
1939 metais gruodžio mėnesį 
Krynicoje išspausdino straipsnį, 
kuriame pabrėžė, kad visa Gu
ja turinti susijungti su Lietuva 
ir orientuotis į Vakarus, bet ne 
į Rytus, nes GudijsTnuo 1326 m. 
iki 1793 m. geriausiai ekonomiš
kai ir kultūriškai klestėjo, bū-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoi bet kokią 

knygų sointa ar lentyna
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai iriivyfcni bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5. . . ,
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tyti i 12 daliu.* 296 psl., kaina S5.
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Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina S6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimad 
170 psL 53-00
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TaupyKitefdabar 
pas. mus'

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. J

Investavimo knygelės sąskaitos neša

evert tree 
IS A TAMILY TRET

UNIVERSALI
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HI. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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klasės naikintojo.
Keturioms valandom*. pa Sto- 

roževai pabėgimo jis būva su
gautas pasiekęs Irben Sound ir 
prieš pat akis turėjęs atvirą jū-

Laivui pabėgėliui buvo įsakyta 
sustoti. Laivo įgulos buvo ma
tyti tik dalelė,, gal būt, kad ka
rininkai ir nenorėjusieji įgulos 
kariai buvo užrakinti savo ka
binose — visvien nieko jie ne
begalėjo padaryti.

“Storoževoi” matyti apsispren- 
■dė plaukti toliau. Iš Maderos

norint kad laivas nuskęstų, bom
bos iš lėktuvų būva mėtomas ap
link laivą. Tame sumišime tačiau 
buvo iššauta keletas raketų, ku
rios pataikė į Storoževoi besi
vejantį Krivak naikintoją.

Taip baigėsi maištas, ir Storo-

Braška so vietinė galybė

kartojamo melo jie nedėjo į lenko darbininko galvą.
Kai praeitą ketvirtadienį ^premjeras Jaroszewicz, 

kalbėdamas tariamame Lenkijos parlamente, pareiškė, 
kad vyriausybė nutarė pakelti maisto kainas 100%, tai 
Lenkijos darbininkai nutarė pasipriešinti. Jie naudojo 
vienintelį ginklą,, kuris dabartinėje Lenkijoje jiems yra 
prieinamas. Kiekivename didesniame Lenkijos pramo
nės centre buvo sušaukti darbininkų mitingai, kuriuose 
pareikšti protestai prieš komunistinės Lenkijos vyriau
sybės nutarimą pakelti maisto kainas. Jeigu vyriausybė 
imasi tokio žingsnio, tai tuo pačiu metu ji privalo vi
siems Lenkijos darbininkams pakelti algas 100%.

Protesto banga nuriedėjo per visą, Lenkiją. Penkta
dienį darbininkai nutarė mesti darbą ir imtis priemonių 
vyriausybės nutarimui pakeisti. Jie neskambino premje
rui, nėjo. į laikraščių redakcijas, - neieškojo komunistų 
partijos pirmojo sekretoriaus Giereko telefono, kad jam 
primintų anksčiau duotus pažadus “pagelbėti darbinin
kams” nekelti maisto kainų, leisti pirkti daugiau mėsos 
ir riebalų. Lenkijos darbininkai ėmėsi tokių protestų, 
apie kuriuos komunistinė valdžia greičiau patiria, negu
protesto laiškai arba telegramos.

Du tūkstančiai Varšuvos priemiestyje dirbusių trak
torių darbininkų penktadienį nutarė mesti darbą ir sus
tabdyti Lenkijos trafiką. Jie nuvyko į greta esančią ge
ležinkelio stotį, kur sutsabdė visusf traukinius, einan
čius į Varšuvą. Pirmon eilėn buvo sustabdyti maisto 
traukiniai, einantieji privilegijas turintiems valdžios at
stovams, viešai ir slaptai policijai, karininkams ir parti
jos nariams. Jeigu komunistai nutarė palikti Lenkijos 
darbininkus be maisto, tai pastarieji nutarė palikti be 
maisto visus komunistinės sistemos privilegijuotus as
menis. Protestuojantieji darbininkai laužė, griovė, ver
tė viską, ką jie stotyje rado ir kas būtų galėję leisti trau
kiniams riedėti toliau į Varšuvos centrą.

Geležinkelių judėjimo, sustabdymas aiškiau pasakė 
komunistinei Lenkijos vyriausybei apie darbininkų ne
pasitenkinimą, negu ilgi protestai ir punktais išdėstyti 
reikalavimai. Dar aiškesnis vaizdas buvo Varšuvoje sė
dintiems ponams, kai transporto ardymas pradėjo plis
ti po visą komunistinę Lenkiją. Protestuojantieji darbi
ninkai pirmon eilėn buvo pasiryžę paraližuoti Lenkijos 
transportą, o vėliau imtis kitų priemonių nerinktai, bet 
pačių komunistų vyriausybei, Gierikas darbininkų pro
testų išsigando. Jis žinojo, kad jo likimas nesiskirs nuo 
Gomulkos likimo, todėl jis įsakė Jaroszewicziui, net ne
laukiant kabineto posėdžio, trauktis atgal.

— Aš maisto kainų nepakėliau, — per Varšuvos ra
diją penktadienį pareiškė premjeras Jaroszevricz-■—■ Vy
riausybė norėjo pakelti kainas, bet ji norėjo, kad pirma 
šiuo klausimu pasisakytų Lenkijos darbininkai.-. Nuta
rimas pakelti kainas atšauktas... J.

Nieko Kremliaus valdžia taip nebijo, kaip darbi
ninkų protesto. Chruščiovas bijojo, kad protestuojančių 
Lenkijos darbininkų nuotaikos nepasiektų Rusij.os: pra
monės centrų. To paties šiandien bijo ir Brežnevas, jis 
jau kelintas metas žada Rusijos darbininkams duoti dau
giau maisto ir riebalų, bet visa tai nunešdavo maršalas 
Grečka atominėms bomboms gaminti. Kai Rusijos dar
bininkai pradės protestuoti, kaip vakar lenkai protesta
vo, tai subraškės visa sovietų galybė.

Sovietų Sąjungą. galigą padarė gerai organizuota 
josios propaganda. Sovietų galia tiki Kisingeris ir daro

Iš Lenkijos ateinančios žinios sąko, kad ta sovietinė 
galybė nėra tokia jau stipri, kaip josios propagandistai 
bando ją vaizduoti. Užteko Lenkijos darbininkų 24 va
landų protesto, kad komunistinė Lenkijos vyriausybė 
atšauktų oficialiai paskelbtus nutarimus pakelti maisto 
kainas. Protestai buvo toki griežti, jie buvo toki aiškūs, 
kad pats Gierekas nedrįso nosies kišti iš savo pilies. Vi
są maisto kainų reikalą jis paliko premjerui Jaroszewi- 
czui. Tuo tarpu kiekvienas žino, kad Jaroszewiczius be 
Gieriko žinios negali nykščio pajudinti.

Visi atsimename, kad jau 1970 metais Lenkijos uo
stų darbininkai sukėlė tokios baimės, ne tik Lenkijos ko
munistams, bet ir sovietų valdžios atstovams, kad jie ne
bežinojo už ko griebtis. Sovietų karo vadai, jų tarpe ir 
pats maršalas Žukovas, buvo pasiruošęs pasiųsti sovie
tų tankus ir iškloti kiekvieną protestuojantį Lenkijos 
darbininką, bet pats Chruščiovas nedrįso imtis tokių 
priemonių. Sovietų Sąjungos karo vadovybė buvo pasi
ruošusi kraujuje paskandinti lenkų darbininkų protes
tus, tuo tarpu kai komunistų partijos vadai bijojo, kad 
Rusijos ir kitų pavergtų kraštų darbininkai neužsikrė
stų lenkų dvasia ir nepradėtų svilinti komunistų parti
jos centrų ir “kultūros” namų, kaip lenkai juos svili
no Stetine, Dancige ir kitur.

Visa sovietų propaganda pagrįsta labai dideliu me. 
lu. Dar Lenino laikais bolševikai pradėjo skelbti, kad . jie 
rūpinasi darbininkų gerove, kad jie kovoja už trumpes
nes darbo valandas, didesnį atlyginimą, ir sveikesnes 
darbo sąlygas. Jeigu jie darbininkų gerove būtų besirū
pinę, tai šiandien Rusijoje ir rusų pavergtuose kraštuo
se darbininkai geriau gyventų. Tuo tarpu šiandien visi 
žino, kad Rusijos komunistai išsiderėjo privilegijos tik
tai sau, partijos vadams ir landesniems nariams, o visi ki
ti turi dirbti ilgas valandas už nepaprastai mažą atlygi
nimą- Lenkijos darbininkai netikėjo šiuo komunistų 
skelbiamu melu prieš 8 metus, jie nebetiki, kad Lenkijos 
komuinstai nori pakelti darbininkų gerbūvį. Niekur 
komunistai darbininkams nekalė tiek pasakų į galvą, 
kiek jie tai darė Lenkijos darbininkams, bet šito dažnai jiems nuolaidas. Bet Rusijos gyventojai, ypač Rusijos žyt£ *

- •

Jimmy Carter, gavęs mero Daley pritarimą,, yra tikras, kad 
demokratę partijos konvencijoje laimės demokratę partijos nomi
naciją, užtat jis ir išėjo pasportuoti. Bet Carteris yra geras organi
zatorius. Rinkiminius reikalus tvarko iš anksto jo parinkti žmo
nės. o jis pats neapsikrauna darbu, kaip tai kai kurie laįko 
neturintieji politikai.

švedų karinė informacija nebe
žino kas vėliau atsitiko. Stock- 
hoime esą latviai pabėgėliai gir
dė ję iš savo draugų Rygoje, kad 
sukilėlių likimas buvo greitai iš
spręstas.. 1

Maišto vadai, jų skaičius ne
žinomas, buvo nuteisti mirti ir 
tuč- tuojau sušaudyti; Kiti buvo

Kalbama, kad karo laivo. /zStoroževoi?/ 
įgula buvo sudaryta iš pabaltiečiy

St. Petersburg Times (Ačiū 
provizoriui Pranui šeštokui už 
iškarpos atsiuntimą!) birželio 13 
d. laidoje perspausdinta Ferdi
nando D. Nossiter informacija 
iš Stockhobno, kurioje nupasa
kojama sovietinio kariško laivo 
naikintojo “Storoževoj” įgulos 
nelaime pasibaigęs ryžtas iš ver
gijos pabėgti į laisvę...

Ankstybą 1975 m. lapkričio- 9 
rytą prieš aušrą sovietą karo 
laivas nakintojas Storoževoi, tai
komais sviediniais (guided mis
siles) apginkluotas patylomis iš
slydo iš savo stovėjimo vietos 
Rygoje ir išplaukė be leidimo.

Tas laivas, vienas iš naujosios 
Krivak klasės ir dalis sovietų 
Baltijos Laivyno, buvo Rygoje, 
kur celebravo bolševikų revoliu
cijos 58 metų sukaktuves. Kai 
kurie iš 250 to laivo įgulos,... be 
abejo, pasiliko krante celebruo- 
ti arba pagiriomis sirgti.

Maišto lyderiai — nes kitaip 
kaip maištu to įvykio negalima 
skaityti, gal būt,.tikėjo,.kad ta 
celebracija teikia jiems ekstra

toritetuigus švedę kariškus sal-

bentas iš Rygos ir paslėptas kol 
bus- sutaisytas. Viso- apie 50 so
vietų jūrininkų neteko gyvybių 
arba jūroje arba mili tarinio tei
singumo sprendimu. Kol kas nė 

i viena žodžio nebuvo sovietų span 
doje. Tačiau Maskvai nebuvo 
staigmena. Kelis mėnesius prieš

epizodą sekė per radiją ir radarą, 
sukilėliai žiauriausiai apsivylė.

Rygos uosto komendantas-apie 
dingusį laivą sukėlė aliarmą nė 
30 minučių netrukus.. Laivyno 
vyriausioji būstinė mėgino su 
Storoževoi įgula susisiekti per 
radiją, bet buvo visiška tyla. Ko
mendantas išsiuntė lėktuvus, ku
rie atrado laivą plaukiantį Į Ir- 
ben Sound, (sąsiaurį) atvirą.

' Nuo. to momento ir Maskva įsi-

talpi

mę Baltijos Laivyne. Vienas 
.straipsnis lietė Storoževoi laivo 
negerumus, — blogas maistas, 
ankštos patalpos ir “stoka ideo
loginio sąmoningumo”.

Kas maištui vadovavo ir tik
rai inspiravo sukilėlius, pasilie
ka paslaptis.

Viena, Pabaltiečią pabėgėlių

nay kad vadas buvęs to laivo

7 teorijai paremti. Kita teorija

pamiršo ir susisiekimui- naudo
josi rusų , kalba,, kuri-yra daug 
kam suprantama. ■<

Maskva smarkiai reagavo. Ry
gai buvo . įsakyta išsiųsti jėgą 
ir pabėgėlį laivą grąžinti bet ko
kia kaina.

Pabėgėliams grąžinti išsiųsta 
dvi grupės kariškų lėktuvų, ku
rių pusę sudarė Sovietų Karinės 
Aviacijos bombonešiai, lydimi

(Pabaltiečiai), kurie vis dar net- 
rimsta dėl jų valstybių inkorpo* 
ravima Į Sovietų Sąjungą. :Tiek 
iš St- Petersbug- Times praneši
ma

Dėl pirmosios “teorijos” — 
greičiausiai ji yra sovietų agenė 
tų išgalvota, siekiant sukilimą

HGHT HEAPr DISEASE

darbininkai žino, kad tą galia yra silpnutė. Lenkijos dar
bininkai jau antrą kartą parodo, kaip galima-- ją lau-

GIVE HEART FUN3

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS
Rašo Dan Kuraitis

Lenkijoje prasidėjo maištas, kai lenkai gavo ma
žiau, negu (ą patį darbą dirbantieji rusai. Čekoslova
kijoje nepasitenkinimas “prekyba” su Maskva pada
rė tą patį. Ji sujungė visus. įskaitant ir pačius komu
nistus, kad galėtų organizuotai pasipriešinti tolimes
niam išnaudojimui. ;

Kaip sovietu karo jėgos pradėjo dalyti Lenkiją 
be lenkų žinios, panašiai jie pasielgė ir su Čekoslova
kija. Pirmon eilėn rusai atidavė čekams sudėtų že 
mes, kurias vokiečiai buvo atėmę. Tuo pačiu metu, 
už sudėtų grąžinimą, jie pasiėmė Ruteniją, rytinę 
Karpatų provinciją. Maskva išaiškino, kad Ruteniją 
iš viso neturėjo priklausyti Čekoslovakijai, nes Kar
patų kalnuose gyveną rutenai buvo slavų kilmės ir jie 
geriausiai jautėsi pačioje Rusijoje, o ne Čekoslo
vakijoje.

Benešąs, geras Stalino bičiulis, buvo įsitikinęs, 
kad Čekoslovakija, l>endradarbiaudama su sovietų 
valdžia, pajėgs išsaugoti savo nepriklausomybę. Jis 
apsižiūrėjo, bet jau buvo per vėlu. 1916 metais Čeko
slovakijoje buvo pravesti rinkimai, kurie davė komu
nistams didelę daugumą. Jie moka “rinkimus” taip 
pravesti, kad išeitų laimėtojais.

BENEŠĄS TURfcIO ATKISTAI YJMNTI
Mus apgyvendino gerame viešbutyje, švara ge

ra, maistas sveikas, bet tvarka jau rusiška, čekai lie
ka tie patys, koki buvo visą savo gyvenimą, bet jie bi
jo kalbeli. Jie labai atsargūs, kad nepatektų svetimos

minties žmogui Patirtis juos jau gerokai pamokė. 
Čekai gyveno ne vieną okupaciją, todėl jie yra labai 
atsargūs. Jie praveria burnas tiktai gerai įsitikinę, 
kad kalba ne su priešu, bet su geros širdies žmogumi

Vengrijoje norėjau vis daugiau pamatyti ir, dau
giau patirti, tai gerokai pervargau. Maniau, kad ke
lionėje galėsiu kiek pailsėti, bet ta kelionė buvo- ne
paprastai trumpa. Iš viso, Europa mažiukė. Nespėjo
me pakilti iš Dunojų supančių pakrančių, lėktuvas 
jau buvo Moravijos padangėse, o netrukus jis prade
da skristi tylomis, tai reiškia, kad jis jau arti prie Pra
gos ir nori gražiai nutūpti.

Čekoslovakijoje, kaip ir visuose kituose Europos 
kraštuose, žmonės atsargūs, bet kai patiria, kad esi 
amerikietis, užvažiavęs tiktai porai dienų, tai tada 
greičiau atveria širdį ir^papasakoja savo skausmus. 
Jie nekalbėtų su rusų, turistu, vengtu kokio vengro ar 
bulgaro, bet su amerikiečiu tuojau pradeda dėstyti 
savo sielvartą ir vilties nustojimą.

.Reikia neužmiršti kad čekai buvo labai darbštūs ir 
tvarkingi žmonės. Čekai visais laikais rūpinosi moks
lu, steigė mokyklas, buvo tvarkingi, mokėjo taupyti 
ir statyti, čekai yra išvystę savo pramonę nei kiek ne
blogiau už vokiečius. Čekai turi savo literatūrą ir spe
cialias mokyklas, bankus, prekybos įstaigas, meno 
muziejus, sales muzikai pasiklausyti. Kai turi pro
gos praeiti pro Pragos tiltus, tai vien į jų statybą įdo
mu pasižiūrėti... ,

Raudonajai armijai užėmus Čekoslovakiją, tuo
jau prilaikyti palys žiauriausieji sovietų valdymo me
todai. Kraštas dar buvo nepriklausomas, valdė koali
cija, prezidentu dar buvo Edward Benešąs, bet galin
giausiu valdovu buvo sovietų karo vadas, sovietų par
tizanų vadas gen, Svoboda, komunistų partijos pir

masis sekretorius Rudolf Slanskis, o visus tvarkė so- jau turėjo pranešimus apie sovietų karo vadų planus*
vietų čekistai, įvairiausiais titulais sugužėję į pokari; 
nę Čekoslovakiją.

Sovietų karo vadai viską tvarkė karo vado įsa
kymais, o politinis krašto gyvenimas buvo apmiręs. 
Tuo tarpu čekistai gaudė, tardė ir kalėjimuose laikė 
visų įtakingesnių partijų vadus. Kai sekančiais me
tais buvo paskelbti “rinkimai’’, tai komunistų parti
ja laimėjo daugiausia vietų ir pravedė savo partijos 
narius arba pritariančius. Čekoslovakijoje, kaip ir 
Lietuvoje^ prieš karą komunistų nebuvo. Čekoslova
kija buvo demokratinė valstybė, kurioje žmonės mo
kėjo pavyzdingai tvarkyti savo reikalus. Ten buvo 
duonos, aprangos ir darbo.

Benešąs padarė; didelį patarnavimų Stalinui Jis 
persiuntė į Maskvą iš vokiečių gautus, falsifikatus 
apie sovietų generolus. Pirmon eilėn buvo: įveltas 
maršalas Michailas Tuchačevskis. Naciai padirbo 
klastotus Tuchačevskio pareiškimus, padarytus vo
kiečių karo vadui Anglijos karaliaus laidotuvių me
tu, kur jis prižadėjo nuversti komunistinę santvarką, 
visoj Rusijoje... Stalinas jau' seniai nemėgo Tucha-
čevskio> todėl jis ilgai ir nelaukė. Jis susikvietė ne so
vietų karo vadus, bet čekistus, išdėstė jiems pavojų iš 
sovietų karo vadovybės ir pradėjo ruošti gabiausių 
karo vadų skerdynes.

Sovietų karo vadovybės išskerdiman buvo Įvel
tas ir vokiečių geštapo viršininkas- Hiuimleria. Viską 
žinojo.pats ^Hitleris. Bet dokumentus paruošė .Himle
ris. Jis diplomatiniu ir slaptu, būdu viską perdavė tuo
metiniam Čekoslovakijos' prezidentui BeneŠui, r' o šis 
viską pirmiausia parodė prancūzų karo- vadams- Tai 
įvyko 1936 metais. Kai buvo Sovietų komunistų parti
jos suvažiavimas vasario ir kovo mėnesiais, Stalinas
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bet jis tada tiktai, ruošėsi, nieko konkretaus nesi
ėmė.

Kaip -dabar aiškėja, prie šios sovietų* karo vadųį 
žudymo aferos,_buvo įvelti keli gana įtakingi naciai.; 
Daug planavo ir dirbo- Heydrichas, kuris vėliau patst 
žuvo Čekoslovakijoje. Artimiausiu jo bendradarbiu, 
buvo nacis Behrens, kuris karo metu buvo pasiųstas įį. 
Jugoslaviją, šie du nacini paruošė tariamus Tucha-j 
čevskio tekstus laiškų ir susirašinėjimo su vokiečių; 
aukšta karo vadovybe. Viskas, buvo parodyta Benešul. 
o kai šis paprašė kopijų* tar jam buvo viskas padary
ta. Minėtas kopijas jis- perdavė Stalinui,, pasiųsdamas; 
per labai patikimas rankas. ...

Maršalka Tuabačerskio rašysenai padirbti, Buvo 
naudojamas, vokietis graviruotojas. Franz Putmgį. Jis. 
darė visus svarbesnius klastotus dokumeahisi kare 
metu, jam buvo pavesta paruošti ir T5ieha£B»skio 
laiškai ■

(Bus daugiau),

Naujienų Piknikas
įvyks š. im LIEPOS 18 DIENĄ 

POLONIA GROVE SODE
prie 4G-tos ir Arei r Avė.

f If ’

.Visi-maloniai kviečiami piknike, dalyvauti



DR? ANNABAUuNAS
ADU AUSŲ, NOSIES 
K GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449- So. Poliški Rd. (Crowford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-&XJ4

DKC. K. BOBELIS 
INKSTŲ“ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

. CHIRURGIJA 
r Tolof. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 53, ELGIN. ILLINOIS

Prie a. a. V. Pelaniaus kapo kalba majoras J. Valiūnas. Kiek to
liau nuo duobes stovi kunigas diakonas Fr. Skėrys.

Atsiųsta paminėti
Antanas Aukštuolis, THE 

EAGLE OF FREEDOM. The■ no DCTZD DDA71C I rxi^vv.u. ine
JR. r£l£n DtvAXw (voice outside the Iron Curtain.
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

R0zid.: 388-2233 
'OFISO' VALANDOS:'*"^

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL 
antrai, penktadienį nuo l--^»:.-trei 

ir šeštad.' tiktai susitarusi '

Printed , by. Gene’s Light Print
ing, Hot Springs, Ark. Publised 
by Mantas Aukstuolis, 4 Elisa
beth1 Avenue, Springdale, Conn.

Knyga turi 156 puslapius, kai-

dom” t. y. ta pati knyga, kuri 
tilpo Naujienose lietuvių kalba. 
Būkit malonus parašykit jos pa
minėjimą. Aš ją siunčia visiems 
filmų gamintojams, tai jeigu pa
sisektų, tai būtų didelė propa
ganda mūsų pavergtai tautai iš
vaduoti iš vergijos...”

Pratarmėje kitai savo knygai 
“Mūsų senolių žodžiai iš ana-

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, ill
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
TeU 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

na $4. Jokios Įžangos ar ’auto- pus” Aukštuolis sumini bent 
• naus - leidėjo žodžio- nėra. Pra- i

sideda Pirmuoju skyrių (Chap
ter I), o tų skyrių yra penkio
lika. Vertėjas nepaminėtas, an
glų kalba, atrodo, be priekaišto, 
šviesos spauda švari , ir popierius 
geras.

j Tai yra tas pats veikalas, kurs 
.pavadinimu “NEPRIKAUS03IY-
BĖS ARAS”, lietuvių kalboje

septynis savo parašytus veika
lus — visi persunkti tauriu pa
triotizmu, tai šis tomelis anglų 
kalboje būtų jau aštunta jo kny
ga, nors ne visos spausdintos, 
tebelaukia leidėjų. jpr

tnė Montpo«r®*i grupė. Toms 
revuuutinė*u» grupėms prikiau 
siusi 18 metų mergina Maria 
Gonzales, sugebėjo kaip tarnai- 

|.tė ar panašiai, įsiskverbti į ge 
’nerolo šeimą, susidraugauti su 
j generolo 19 metų dukterimi 
Maria Graciela ir tokiu būdu 
padėti bombą tarp dviejų ge
nerolo lovos matracų.Kaip ži
nia, bomba sprogusi užmušė 
generolą ir sužeidė jo žmoną 
ir dukterį.

Argentinos vidaus reikalų 
m misteris sako, kad Maria 
Gonzales buvo laikoma ir trak
tuojama kaip šeimos narė.

Argentinos kariuomenė žie
du apsupo visą Buenos Aires 
miestą Kariuomenė ir policija 
smulkiai tikrina visą miestą, 
ieškodama Marijos Gonzalės. 
Argentinos prez. J. Videla su
šaukė ministerių “kabineto po
sėdį įvykiams apsvarstyti.

' Policijos viršininko gen. 
Cardozo nužudymas skaitomas 
Argentinoje nepaprastu vykiu, 
nes nužudymas buvo, manoma, 
ilgai ir gerai planuotas, įvykęs 
pačioje generolo šeimoje.

Nuo š. m. kovo mėn., kai pre
zidentė Peronienė buvo nuso
dinta nuo prezidentinio sosto, 
jau 8 Argentinos armijos kari
ninkai yra nužudyti marksistų 
bandolerų. ,

Šiuo metu, po 8 vai. buitinio 
raštinės darbo, sol. Kemežaitė 
ruošia giesmes religinei plokšte
lei, o nuo to atliekama laiku ku
ria muziką savo pačios parašy
tiems eilėraščiams.•

Be to, jau yra pradėjusi ra
šyti naują romaną, kuris, kaip 
ir pirmasis, bus realus, psicholo
giškas; siužetas paimtas iš mū
sų išeivijos žmonių gyvenimo.

Tai muzikinis ir literatūrinis 
palikimas ateinančioms kartoms,

Įėjimui neapykantos tarpusavy
je, bet daugiau domėsis savo ta
lentų dvasine kūryba.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Dievo galybes sąramiems tikėjimu išganymui". — 1 Pet.

Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes patenkame j aplinky
bes, kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti į nuodėmę. Kariais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimų įr nugalėjome, vi^tiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu. 
Šėtonu, nes dar nesame tobuli Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

^Visl žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra rrd- 
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

KRIMINALAS
NAPERVILLE, Hl. _ Suim

tas Napervilwgyventojas Timo
thy Dinen, 28 mestų amžiaus,' 
kurs kaltinamas šešių moterų 
užpuolimais, išprievartavimais, 
sumušimais ir apiplėšimais. Dvi, 
kurios ypač priešinosi, jis skus
tuvu sužeidė. Jis savo aukas 
liepdavęs visiškai išsirengti.

WOODSTOCK, DL — Suimta i 
38 metų amžiaus Mrs. Nancy' 
Anne McPherson. Ji buvo su- ■ 
imta už pasikesintimą nužudyti 
savo vaikus — Peggy 13 ir jos 
brolį Roger 10 metų amžiaus,1 
kuriuos ji subadė kirpėjų žirk
lėmis. Vaikai nugabenti į ligo
ninę; ji pati po $400,000 užsta
tu į-kalėjimą. Pasikėsinimo prie
žastis nežinoma. Ji su vyru bu
vo persiskyrusi prieš dvi savai
tes. i

TĖVAS 1R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
, I / / 2533 W. 71st Street

•> Telef.: GRoveHll 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telet: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TŪTOMOBILIAMS PASTATYTI

MERGINA NUŽUDĖ
ARGENTUOS GENEROLĄ

BUENOS, AIRES. — Argen
tinos vidaus reikalų ministeris 
Albano Harguindeguy per radi- 

____ . „ . .-__  ___ ___ „ T ją pranešė argentjniečiams, kad 
kalbos mokėjimą._____________(policijos viršininką generolą

Atsiųsdamas knygą paminėti Cesareo Cardozo nužudė mark- 
laiškelyje autorius rašo: Siunčiu sistinė žmonių revoliucinė- ar- 
Jums savo “The Eagle of Free- mija arba gali būti ię marksis-

DR. W. EiSiN - EISIMAS ištisai buvo perspausdintas Nau-
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHiRURGiJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEUl— BE 3-5893

DR. A. B. GUVEOAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

V alsndos pagal susitarimą.

DR. K. A. Y. JUČAS
^94441 “ 561-4605

ODOŠ‘‘ LIGOS — CHIRURG&A 5 
1002 N. WESTERN Av£ 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vaL

Ofiso tek: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA' LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
TiĮtrina akis. Pritaiką akinius ir 

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS ii < 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an.rad. hūd 1—'-4- fco^įiietu.- 
ketvirtad; nuo 5—7 VaL rvak2 

Ofiso telef.: 776-2880
N* u j as . r ez, te I e f448-5545

jienose praeitais metais, tad ku
rie skaitė Naujienų atkarpoje, 
turės progą pasitikrinti anglų -

SOLISTE B. KEMEŽAITĖ 
GRfŽO CHICAGON

Sol. Birutė Kemežaitė jau 
grįžo iš Italijos — Romos kur 
buvoy užrekorduota (įrašyta į 
magnetinę juostelę) jos išpildy
tos operų arijos su 36-ių asme
nų simfoninio orkestro palyda 
antrai vokalinei plokštelei. Nau- ‘ 
joji plokštelė išeis ateinančių) 
metų pradžioje. _ *

★ ★★★★★★★★★★'A;
HEIR STRENGTHEN 

AMERICA S PEACE °OWER 
BUY U S SAVINGS BONDS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK/ Pikantiškų ir inbuiiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
;150 psL Kaina $2.50.

x Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių, iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psLr kainuoja $2.00. / -

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 .puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

% * - viršeliuose už $6.00.
Abi knygai gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

1739 South Halsted Street, Chicago, Hl. 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kūnų viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos^ skaityklos^ ban-

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį .
- ; j AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS

vardu ir pasiųsti:
' 1739 Sp. Halsted SL, Chicago, I1L 60608

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠK4JI PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžię sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

j 4

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1739 So. Halsted St., Chicago, Hl 60608

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofise* 2652 WEST 59th STREET

Telu PR 8-1223
OFISO VAI-.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 
t pagal susitarimą.

OVI« 4 . -i. ■

M 0 V I N G
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairi v atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71it STREET 
Ofiso tolofu HEmlock 4-2123 
RszkL tofof.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 3^195.

P. ŠILEIKIS, oj P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

>£5 Aparatai - Protezai. Med. Bao- 
lįj dažai. Speciali pagalba kojams 

♦ (Arch Supports) ir t. t.

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
Tolofa PRospoct 6-5084

SKAITYK PXTS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiem Ir 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. /

ROY R. PETRO (pVT»#ltrf?AS)

NAUJIENOS* KIEKVIENO

DRAUGAS IR BIČIULIS

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S 

TeL WA 5-8063

Every 1 
litter bit 

hurts YOU

33&

Utter doesn't throw 
Itself away. Utter 
doesn’t just happen 
People cause it—and 
only people can prevent 
It "People' means you 
Keep America BeautfM.

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be. 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių j 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi I 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu- i 
vos vardas. v--

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite I 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicapo, Ill. 60608.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAIHS
1446 So. 50th Avė., Cicero, DI. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryt? (takus j krašto politiką. 102 psL Kaina 81.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
‘ * * fe> *!'*’! ‘ ' A ■ - > -

bus pasiųstas tokiu adresu:
i NAUJIENOS,

1739 So. Halsted SU, Chicago, DI. 60608

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpablic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

4 — MAUJ'HNOS, CHICAGO I. IU------ MONDAY, JUNE 28, 1976
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The First and Greaieet 
Lithuanian Dady*in Ajntricū 

OOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOOOUOOOU

Library uf Co
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

GEN. EANES-PORTU

The fjg hwijo Dadf
KbfiAcd by The iSm n Ncw> Co-, Uc.

1739 So. Hakted Street, Chicago III. 60608 
HAymarket 1-6100-

Over One Million Lithuanian 
In The United States //
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KVIEČIA lietuvius 
DALYVADTl EISENOJ

('bieagos Lietuvių Taryba 
kviečią, visas lietuviškas organi-

- Downers Grove, ir 23 No. Main 
i St. Lombardo—papuošė 
■ . > . • * * ■ —-si. Lombardo—papuošė Ame- 

7^ rikos tautinėmis spalvomis 200, 
— tn.<r's

— Michael Sturonas fe Chi- TTiepos 2 ir 3 d- visose trijose 
po ilgesnės faOpymo institucijose interesen-

jK-itr.mkos vėl tapo nuolatiniu tai bus apdovanoti sukakties 
užsisaky- suvenyrais. Siūloma įsigyti 

kaktuvinius JAV Taupymo bo- 
! nūs, kurių kaina yra nuo $18.75 

Hot iki $7.50. Liepos 5 d. bendrovė 
bus uždara.

— Anita Grinytė išrinkta 
pratęsė iš anksto be Miss Lithuania atstovauti lielu- 

savo prenumeratų.1 \ jams tarptautinėje prekybos 
dėkinga už taupy- ir pramonės parodoje Chicagos 

mą laiko ir mažinimą išlaidų. Navy Pier halėse liepos 1 — 18 
tap pat už gerus linkėjimus ir d. Parodas ruošia Lietuvių Pre-j 
už ta proga atsiųstus $14 Nau- kybos Rūmai. 1 y - 
j ienų paramai. 1

— Emilija B. Zubrickienė, 
Kankakee, III., parėmė Naujie
nų leidimą $10 auka Mašinų 
fondui, linkėdama Naujienoms 
ir paskelbtam vajui geros sėk
mės. Dėkui už auka ir už linkė
jimus.

— Antanas Namejūnas, Ke- 
noslui, Wis., pratęsė iš anksto 
be raginimo savo prenumertą 
ir kartu su gerais linkėjimais 
atsiuntė Mašinų fondui $10. Po,

TRUMPAI
★

eagos pietvakarių

wpi ikiaaus^inybės I
_ „ visose trijose
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HELP WANTED — MALI

Darbininku
________ U__ a—_

» k

B
KHB

z a ei j as ir visuomenę dalyvauti

Naujienų skaitytoju, 
dainas jas 6 mėn. Dėkui už laiš
ką ir už užsakymų.

— George Borchertas,
Springs, Ark., čikagieėiams ži-, 
nomas namu statybos konlrak-l 
torius, 
raginimo 
Administr.

Grinytė

SU- I

I

Chicagos jPavergtų Tautų Pro
testo eisenoje, kuri įvyks šešta
dienį, liepos 17 d. 12 vai. vidu-

— Juozas E. Petrauskas iš 
i Oak Lawn apylinkės yra Drake 
universiteto. Des Moines, Iowa, 
garbės studentų sąrašuose.

— Angela Kazakevičiūtė, An
tanas Putis ir Al. Aksamit iš 
Chicagos pietvakarių baigė 
Southern Illinois universitetą 
bakalauro laipsniu.

— Raimondas C. Shimonis 
Jr. iš Clearing- apylinkės baigė

.-t--
• •-**

Sr*;N .

1

i

r
Laisvės statula stovi New York©

dienį miesto centre. Visi lietu
viai- renkasi 11 vai. Wacker Dr. 
ir Dearborn gatvių sankryžose. 
Moterys ''prašomos pasipuošti

MECHANIC - WELDER
For plant in heavy metal industry 
to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery. 
Must have mechanical and welding 
experience. Steady work. Excellent 
working conditions.

Must speak English.
R. LAVIN and SONS, INC.

s 3426 So. Kedzie Ave.

REAL ESTATE
real estate for sale 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATC eoe SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

tautiniais drabužiais ir, jei kas 
turite* atsinešti tautines vėlia
vėlės. ’ - -

Si protesto eisena yra mūsų 
visų demonstracija prieš Lie
tuvos okupaciją ir tėvynėje vyk 
donią genocidą. Tad visi gau
siai dalyvaukime šioje reikš
mingoje protesto eisenoje.

<’ Chicagos Lietuvių Taryba į

— Illinois valstijos loterijoj

An equal opportunity employer

RENTING IN GENERAL ' 
Nuomos

KAMBARYS su
baldais pensininkui. Gali pasizęaudo-
IŠNUOMOJAMAS 
I " ‘ ’
ti virtuvė. Teirautis telef.:’ 254^7036.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACLTŲ, KREIPKITĖS 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

' 2212 W. cermaL Roa? Chicago II’ Virginie 7-7717

VOL. LXI NO. 153
—
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CS PREZIDENTASį
>

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| Visų rūšių draudimo agentūra į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave.

s
■X

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

BASEMENT SALE
Antiques, furniture, miscellaneous 
kitchen ware and many other items. 
Monday thru Saturday — 9 A. M. 

to 5 P. M.
1932 SO. HALSTED ST, 

Chicago,* HL

{vairus Pardavimai
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KOMUNISTŲ PARTIJA LABAI 
ŽIAURIAI PRALAIMĖJO

Bus sudarytos sąlygos demokratinei
X_____l-_? •---X- r>___ X_____

ft

sLIBANE SUNKIAI SUŽEISTAS
LAKŪNAS JONAS PUTNA

Krikščioniu paleisti priešlėktuviniai
- ■ - ■_ _

-
įt*e J į 

ŽĮi;
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3

IBicentennial lošime birželio 24 
d. laimėjo 10 ir 836 nr., spalva 
— red, state — Delaware. Dou
ble Derby lošime birželio 25 d. 
laimėjo 388, 8257, 62060 ir 
9779J28;: spalva — blue.

778-2233
“a.”9-'’Įy ’

-f: 

yy ‘fc’s

2

■■

7

‘N. .7^. . G |

¥ . ;r.
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i tvarkai įvesti Portugalijoje
INAS, Portugalijai — Portugalijos prezidento rinki- 

metų amžiaus gen. Antonio Ramalho Eanes, bu- 
'<-** v . . • «Z*-.« - . _ Slfej ... >4 . . . .

usl
laimėję

i.sviediniai visai sunaikino lėktuvąBUD’S REAL ESTATE 
i PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMosrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4368 ARCHER AVĖ. CHICAGOJE

U 8929 SO. HARLEM AVE. 
Tel. 598-3290

- I35-TA JR ARCHER AVE.

F?V IS.. .^ BY OWNER
1500 NORTH — 3500 WEST

3 flat brick. 2 — 6’s and, 1 store. 
-----------------------------------------------J

uoste. Toliau matosi Verrazano sa- BEIRUTAS, U&nas. — Palestiniečiai nffiį^ę; pradėti naudoti1500 NORTH — 3500 WEST

Įveiksią ir rėmų." Dėl išsikėlimoĮL.Jt?“*
— Didelis pasirinkimas pa-siavris 4r tiltas tarp Brooklyn© ir 

akis visi seni emigrantai. Dviejp šim- 
ty mėty sukakties proga statula buvo 
nuvalyta:nuo lietaus ir vėjo atnešty 
dulkiy. U- ,

Į- -

radiologijos ipokslus bakalauro 
l)e Paul universitete 

šv.
laipsniu

t oa7Jlen^ atSlunlė:‘birželio 13 d- Jis jau dirba š
A. Reikus iš Oak Lawn ir A. 
Kalinauskas taip, pat Kazys A. 
Keblis iš Marquette Parko apy
linkės. Tos apylinkės tautietė 
užsisakė Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašė ne 
minėti. Dėkui už dovanas, ge
rus linkėjimus ir už dėmesį.
. — Standard Fed- Taupymo Į 
ir Skolinimo b-vė visas tris sa- Į 
vo įstaigas — 4192 Archer Avė. j 
Chicagoje,

Kryžiaus ligoninėje-
— Marija A? Jasukaitytė iš 

iš Marquette Parko apylinkės 
baigė medicinos slaugių mo
kyklą Elmhurst kolegijoje. Ji 
yra baigusi Marijos aukšt. mo
kyklą.
—— šv. Kryžiaus ligoninės Ty-

i sės.

baigė medicinos slaugių

*

5100 Forest Ave-

rimo laboratorijos vedėja
M. Julija baigė Administracijos 
mokslus magis.tro laipsniu 
Central Michigan universitete.

magistro

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Haisted Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS £.

---------—........ ‘.......  il^-w

Staten salos, kurioje turėjo tikrinti . 
akis visi seni emigrantai. Dviejg sim- 
ty mėty sukakties proga statula buvo 
i 
du Ikiy.

Pirkiię Naujienas, 
Remkįte kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 • Tel WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MllSIMi

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5.9209

5

Našlių klubo veikla
Birželio mėn.'11 d. 7 vai. va

karo Vyčių salėje įvyko našlių 
klubo pusmetinis susirinkimas, 
kurį pirmininkui Leonui Vai
cekauskui susirgus, pravedė vi
ce pirmininkė Julė Sačauskas. 
Buvo pagerbti mirę klubo nariai, 
pareikšta užuojauta mirusiųjų 

, šeimoms ir apdovanoti ligoniai.
Tradicinis našlių banketas 

įvyks Polonia Grove, 4600 So. 
Archer avė., spalio mėn. 17 d. 
Į komisiją banketui įeina visi 
valdybos nariai. Bilietai visiems 
nariams ir svečiams $6 ■■ asme
niui, galima įsigyti pas valdy
bos narius.

Norintieji bankete dalyvauti, 
prašomi bilietus įsigyti iš anks
to pas platintojus.

Taip pat yra išnuomota salė 
Battan Hali, 4046 So. Western 
avė. parengimui, kuris įvyks lap
kričio mėn. 6 d.

Našlių klubas turės du mė
nesiu atostogų. Sekantis susi
rinkimas šiais metais įvyks rug
sėjo mėn. 10 d. 7 vai. vakaro 

. Vyčių salėje, 2455 W. 47 gat.
Yra priimti kluban nauji na

riais: Uršulė Žekonis, Stanly 
Balčiauskas, Viktor Galackas, 
Elena žilinskis, Alisą Paulikas 
ir Povilas šepleris.

Ir v?da į šviesą.

Help Keep
Our Economy

buy' u. i savings bonds

į Fiordą kainos per pusę suma
žintos dail. Antano Pėtrikonio 
Marquette Meno galerijoj, 3215 
W. 63 St. (prie Kedzie Avė.)., 
Tel. 436-2112. ■Galerija atdara 
7 dienas savaitėje visą birželio 
mėnesį. (Pr.)

Pasveikink savu draugu*
“NaujLunas”

Automatic, hot water heat-Full bese- 
xnent. No VA or FHA Ioans. $29,000

- . .,n4l, 227-3820.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow

V. Cinką

per

su *2 kamb. pastogėje. Centrinis šil- 
r _ 
well. $22,000.

mas gazu, 2 masinu garažas.
62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvėj $360

$28,000. “ T*

dymas gazu. "garažas. 56-ta ir Rock- 
wpiI ^99 non

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu. 2 masinu garažas.

62-tra ir Talman. $29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

pajamų per mėn. Brighton Parke.
a/\A

TeL 254-5551

Tel. 598-3290

Tel 257-5861

•. f. Beiruto šiaurėje esanti didelį aerodromą, bet esančios falan-
ffistų jėgos jienyį^giudė. -hJ

- ill
1 - ? • ‘it aeww atskrido 

didelis.Midle East Airlines lėktu
vas, kinis turėjo pa'im
-i norinčius libaniečiu. Viskas

J:

vas, kuris turėjo itiišvyk-

jau buvo paruoštą,, keleiviai su
sodinti, kai keli priešlėktuviniai 
Sviediniai pataikė į lėktuvą prie-- - - - . . '^5, . i

— * i r " «
sodinti, kai keli priešlėktuviniai

I

A
,rf. 3s; mus

PASSBOOK
SAVINGS...

the best way to saysjegubufy!

Coapctmded 
Quarterly

OUR SAVINGS „ 
CERTIFICATES

EARN UP TO

see us for 
financing. 

AT OUR low RATS

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

M. A. § I M K U S
Real Estate. Notary Public. 
. INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood' Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
r • ■ '; _.......... /

šymai ir kitoki blankai.

■>

iškvietimai, pildomi pilietybės pra-i 
šymai ir kitoki blankai, 1

7%%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

•*o :oo

hlNSUREDį

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERFAK ROAD 1

Pxnx Kawmsskas, Present
■ • . ■'f. ■ - -'V’//'’' J

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60608 

-- ------ -- Phouet Vlrgtala 7-774? 
HOOTSt MMI.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1.
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< IS VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Skutimo 
priemonių pramonė apskaičiavo, - •— - r • *

M

šakį, užmušė pilotą ir sunkiai 
sužeidė keturis jo padėjėjus.

Sunkiai sužeistų tarpe buvo
amerikietis lakūnas Jonas Putna.

Falangistai neleis naudoti
- aerodromo . -

Greta esantieji falangistai yra

kad vidutinis amerikietis vyras 
nusiskutimams per savo amžių* 
praleidžia bekeik 140 pilnų die
nų. ■ •

Los Angeles. — Sekmadienį 
popiet šio miesto, srityje įvyko- 
trumpas ir silpnas, žemės sudre-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo

< _ _________ ___________ __ T XW4XVO UJ/UUUU3 piALUU"

nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel-

---------------T- — ■ - ■ ■ —QVlViOXll piiLUUJU

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū- ----------»--- --- *♦ - - • -- --- - - -
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę,
-------»----------------- » _ < - - -

tiniais. ' ’' ~ ,
NAUJIENOS palaiko visas ^lietuvių detnokratinęs grupes, Ju bendras Imrtltu-

neidamos ir Hesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Ju igalio-

--- ------ •“’T    — —— -  -----  
djas ir remia Tisu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
4-----------41—14--X XXX!--- — • •• -------- ---
J _ _ ----------------, o-------- —

nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.
Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga

- -kJ.—. —l-AX—:  i *—«- ... -. • ... — -

ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-

w  wJ--avi--* AA1WU

skelbdama platinimo valų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie-

----------  —^4^ U7 VAVACAX « 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
^“’7 7^ 7““7^ r j ' %-----\ J \ .*__ 7__ Z-
ruviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagofe f r Kanadoje metams — $30.00, puse? mėty — $16.00, 

trims mėn. — $650, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metami. Susipažinimui siunčiama savaitf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1‘ 39 So. Haisted St^
Chicago, UI. 60608

0 Siunčiu--------------  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

0 Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

I — NAUJIENOS, Ctr^AGO a/ltu — MONDAY, JUNE 28, 1976

1 2—2---------- =1.'—

isOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos , iš W0PA, 
' 149013. A. M.

Lietuvių , kalba: v»sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
■*•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. . >
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. ,

CHICAGO, HL. 60629

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam v Statyba ir Remontas

pasiryžę neleisti arabamsį nau-
Joti Beiruto aerodromo. Libano 
krikščinoys bendradarbiauja su

bėjimas, vos 2.5 stiprumo pagal 
Richrterio lentelę,

LONDONAS.

dienio iM penirtadienio 12:30-r- 
1,00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

HEATING AND . AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN'AVE.

Chicago. UI. 60609 Teel. VI 7-3447

^.DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

"**'*"’

TEH RA 
Brangenybės, Lilkrodllai, Dovanos | 

visoms progonw.

3237 WEST 63rd ST^ CHICAGO 

Telef. 434-4663 r

HOMEOWNERS POLICy
Call Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

f STATE FARM ^

IMSUlANCf f

i:

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
-į LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas- ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis-
r^_ •__ ___ . r rt -L. i • ‘ w

a uzij x ziAvnoi m O U 1T1J 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

to Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. -

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauto galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių,daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knygą 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvi!”. ...

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama ^Naujienose.

nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų

hl šiandieną, drąsiai _ _________
džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais

«»«» »»»VKZ* VXXX» X^IXX LQUVVU1O ,

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi
Ai 1? _A______:___ -----------------------------J-------------- ------------------  X «

šaulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso-

• Y* _ • • . • » • V w « j. • • -- — -

tauta
* Kultunmu laimejir 
galėtų didžiuotis ir

- - w------------- ------- ------------ — — JT

autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: ‘Dėkingas sūnus — myli- 
vriov T'ėvcrDci Lietuvžin. . -.v.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00.

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. H ALSI ED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL daug paveikslų. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia" pridėti 50 c. egzempliorui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių,
1 .   »a .   • «• • •nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygas galima gauti Naujienom arba paaiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St, Chicago, Illinois 60608
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A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

. Pardavimas ir Taisymai ,■ 
2646 WEST 69th STREET 
T*l«fj REpublls. 7-1941

/

t

Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4W5 Archer Av« 
Chlcigo, Ilk Tek YA 7^5980

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašy* prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

State Farm Fire and Casualty Company

Didžiausias kailių
pasirinkimeu

pas vienintelį 
lietuvį kailininku 

Chicagoje

*

& t

1

1 PLEASE? r
i

1

OOH T PUT WITH ^ATCK\

NORMANĄ
BURŠTEINĄ
^TeL 263-5826 

(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Waba*h Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601 ♦

«r

PASISEKIMĄ BIZNYJE 
NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 
BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

— - -----------  ■ -

3 easy ways
to get the
Zip Codes

S

•;
I

į

Of 
people 

you

1
I 
?
1

V

write to:
1 When you receive a letter, 

note the Zip in the return 
address and add it to your

V——1—

note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Post Office 
or see their National Zip 
Directory.

3 Local Zips can he foond 
on the Zip Map in the 
bnaiaeMpatea at yonr

M*M «t m* arta■ sasseiiMeiiad

t an 25p Map la £» 

phone book 

■*aa«»i»S3S&S
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i vęs kari ulinėms štabo Viršininkas kai ko^įmistai bandė pagrobti
■ !.—u.-:_ .-.JajZZ—xj ____ J.L.-3Ė* ■ .___įnešti krašto gyventojams sovietinę sistemą.8 valdžią ir

- -- _ J r -- -
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Brežnevas vyhoja 
Jugoslavijos Titą Į

i Kremliaus tvarta
C

\ BERLYNAS.(Reuters) Sovie
tų kompartijos lyderis Brežne
vas ir Jugoslavijos prezidentas 
Josip Broz Tito atskrido į Rytų

Įneš gavo 61.31 G visų 
! balsų. Majoras SteloOSv-;

'-iV; "Nį

ĮPrMBfakyje matosi neseniai baigtos statyti keturios dangoraižiu
I - - a _

e:

J '- ’■:<?;

< •-■ -

A

pa,
Saraiva^larvalho surinko 16.6% 
paduotų halsų. Dabartinis prem
jeras Jose Pinheiro de Azevedo 
surinko 14.3% balsų, o komunis-

‘ Naujas Detroitas, žrūrint iš Kanados pusės.
• grupės, kainavusios 33/ milijonus doieriy. Kaif^ic uw.vn.c ... ------- _______j nai gali šaukti dideliu organizacijų seimus ir spręsti visą kraštą arba visa pasaulį liečiančius klausimus. Paveiks
imas imtas saulėtą dieną, todėl ir matosi didoka Autorr.obiiiy miesto dalis. Detroite gyvena daug lietuviy, dįrban- 
I čiu automobiliu pramonėje. Detroite yra stiprus Amerikos Lietuviy Tarybos skyrius, kuris rūpinasi Lietuvos

______

AFRIKA AFRIKIEČIŲ
BET TIK JUODIESIEMS

apskrita Cobc ^.kurioje Ju kaimy-

čiu automobiliu pramonėje. Detroite yra
laisvės reikalais.

Popiežius politikoje
ROMA. Popiežius Paulius VI

• * ■ *? 
tai, kurie valdė krašto apsaugą 
ir dideles propagandos įstaigas, 
tesurinko tik 14.5% balsų. Jei
gu gen. Eanes būtų nesurinkęs 
bent pusės paduotų balsu, tai bū
tų reikėję dar kartą perbalsuoti,

Berlyną dalyvauti Europos ko- j^į jjs gŪV0 daugiau negu pusęe>
munistų partijų konferencijoje, padUotų balsų, tai josios per-
kuri prasideda šį antradienį.

Brežnevo ir Tito atvykimas 48 
valandomis anksčiau laiko sukėlė 
spėliojimų. Po Brežnevo pusę 
valandos vėliau atskrido Tito, va
dovaudamas Jugoslavų delegaci
jai, pirmą kartą per 19 metų da
lyvauti tarptautiniame komu
nistų susibuvime.

Tito buvo išmestas iš Sovietų

balsavimo nereikės daryti. Gen. 
Eanes galės prezidento pareigas 
perimti liepos 5 dieną;

Gen. Eanes pagarsėjo visoj© 
Portugalijoje, kai jis, vykdyda
mas prezidento Gomes įsakymu, 
iš anksto pasiruošė ir labai leng
vai nuslopino kariuomenėje tar
navusių komunistų suruoštą per
versmą. Krašto prezidentui pri-

viesai apie Italijos rinkimus at
siliepė praėjusį sekmadienį savoLONDONAS. Iš 16 valsty

bių sudarytoji.' tarptautinė ko-n .
misija oanginių medžiojimu kvu-Į kalų ministerial sekmadienį paskelbė neribotą ginkluotą kovą — 
tą sumažino penkiais tūkstan-I partizaninį karą Pietų Afrikos respublikai žr pagrasino boikotu 
čiais. Nepaisant Sovietų ir Ja-’ Vakarų valstybių kompanijom, kurios-prekiaują su Pietų Afrika, 
ponijos protestoįnauja tų bang-l Susirainkę i metinį mitingą 47 valstybių,, priklausančių Afrikos 
ŽUV1U kvota 1976^77 metams nu-f ----™ha Hv naorrasinn hniknhioti šia

statyta 28,304; > 
r- <. -■ .? -
i MONTREAL,tCanada. —_,l . . . . , ,

; -^jbendradimą^^ž^^W  ̂
Kanados kariuomenės kontingen- ganizacija) užpykusi ant Naujo-’ ppn-fnQAviiTQ niTCHVC 
tas, kurs drauge su policija tu-j sios Zelandijos už tai, kad leido * lUlUDvllllo HudUVu 
rėš apsaugoti nuo teroristų ra- savo futbolo komandai vykti į ij ’ 1 ’ + ’
mybę ir tvarką sporto Olimpia-[Pietų Afriką nepaisant griežtai uUKlCrS HlGKlIltOja

A PORT LOUIS, Mauritius. — Arabų ir afrikonų užsienio rei-
Sirijos karo jėgoms, kurių tiks- jurfžiojimo kvo-
las nuginkluoti palestiniečius ir 
kitas gaujas.

Liudininkai matė, kai buvo 
paleistos kelio salvės iš greta 
esančio kalno, matė skrendan
čias raketas ir sekė lėktuvo su- 

. „.sprog<tinimą7- Palestiniečiai ruo- 
kitus lėktuvus, kad galėtų is-

J

^^^tpgdinmą^P^Mtinięčįai riio-, 
ŠA kitus lėktuvi^lęSF^^I^?*^ 
gabenti bėgti norinčius libanie-

- čius, bet jiems nesiseka. Saudi 
Arabija atsisakė naudoti Beiru
to aerodromą, kaip visai nesau- 

"Srų- '' " ;/

Jonas Putna aptąrnayo lėktuvą

Amerkietis Jonas Putna ap-
tamavp Beirutan .atskridusį di- .-r ,delį egiptiečių pirktą

.e*. a •_»*. ~ •. X m

bendrovės, parduodamas traris-
iš amerikiečių.' JAV aviacijos

porto lėktuvus, duoda lakūnus 
ir mechanikus* iląujiems lakū
nams apmokyti. Lėktuvą vaira
vo pilotas egiptietis Zuheir Mi- 
kati. Lėktuve buvo trys piloto

pilotas egiptietis Zuheir Mi-

pavaduotojai^ Pirmi pranešimai
sakė, kad Jonas Putna buvo tik

'kalų ministerial sekmadienį paskelbė neribotą ginkluotą kovą — kalboj.e tūkstančiams žmonių,

ŠULU aviliu pc-UAicuo buiwvwxx - *----- t
čiais. Nepaisant Sovietų ir Ja- Vakarų valstybių kompanijom, kurios-prekiaują su Pietų Afrika.

1 °—“—-— -- ąh ,.r,l cJ-TrRi,, --si.tiri oiwonpi n AJr-iVciQ

susirinkusių švento Petro Aikš
tėje. '‘Atrodo, kad daugelis vie
šosios tarnybos pareigūnų ir pri-

statyta 28,304:

~ uSusirainKe i meniii iniTiiigą vaistyi>it^-x:|iar*A.iauo<ziiv<Au. umimvo z
. Vienybės Organizacijai, ministerial be to pagrasino boikotuoti šiąlva&9 piliečių atnaujintai prade- 

vąsarą Montrealyje įvykstančią Olimpiadą* Naujajai Zelandi- da vertinti bendras visiems ver- 
’ jai bus leista to|ė olimpiadoje dalyvauti. . tybes — tvarką, pareigą, teisin-

** s L įgumą, .įstatymus, harmoniją,

mybę ir tvarką sporto Olimpia-
dos žaidimų metu. Viso 16,000
karių ir policininkų saugos Pa.
saulinę Olimpiądą, kuri prasidės
nuo liepos 17 dienos.

WASHINGTONAS.

bloko 1948 metais ir buvo lai-
AVO • (Afrikos Vienybės ..jj-gei—-

- ”

mą kitų žmonių interesais ir at
sidavimą darbui, jtaikai ir lais- - «
vei”, pasakė popiežius šeštą die
ną praėjus po rinkimų, kurių

'pareikšto Afrikos valstybių pro- .
testo. lėge profesorius John R. Keat-

Southwest Gol-
testo. 7;' . . :

AVO užsienių reik, ministerial ing suimtas ir kaltinamas nužu-
sutarė paskelbti rezoliuciją, ku- dymu jaunuolio, turs užeidinėjo

galutiniai rezultatai parodė, kad

■ žada Užleisti naujas metalines 
dolerines; kurios bus truputį ma
žesni kaip metalinės jpusės do
lerio-monetos. Naujosiose dole
rinėse sidabro bus 8% . Doleri
nė tiksianti gėrimus ar užkan-

Valdžia Jrioje“ bus išvardintos f juodąjį jo. dukrą ir jos draugus. Keat- ■ — ‘ « ar*- '
'O«*X x VJk -- ----------------------- -J- r __ ,

valstybių kompanijos, kurios pre- prie savo namų' 7717 So. Kolmar
sąrašą Įtrauktos visos Vakarų ing, 40, ketvirtadienio vakarą

kiauja su Pietų Afrika. Tos kom-i peršovė per sprandą pen kiolika-

Italijos krikščiones demokratai 

mi 263 vietas 630 narių atsto
vų rūmūose, kur'.daugiausiai lai-

atlaikė savo pozicijas, laimėda-

mėjo komunistai, savo atstovų

džius perkant iš automatų.

SAN FRANCISCO, 
slininkai atrado naują hormoną, 
kurs randasi smegenyse ir vei
kia panašiai kaip morfijus. Stan-

Mok-J

sužeistas, bet pirmadienio vidu
dienio žinios sakė, kad mirė 
visi trys sužeisti lakūnai.

-DULL UI UU a vux vm.v-k/

jingoje zonoje, niekas ten nega-Į tos rūšies hormonų yra ištisa 
n ceinvi oa.uu.vo C?’1' ” XT— na.

mas daiktas, kad sužeisti lakū
nai neteko daug kraujų ir nuo 
netvarstytų žaizdų; mirė.

panijos negalinčios turėti du 
pasauliu, jos gausiančios pasi
rinkti tarp visos Afrikos ar vie
nos Pietų Afrikos.

Ta rezoliucija turi būti pri
imta pilnoje Afrikos . valstybių 
viršūnių konferencijoje, turin
čioje įvykti šio liepos mėn. 2 d.

mėtį Jeffrey Comise, gyvenusį 
6658 W. 63 st.

Keatingo dukrai Cindy, 18, be
sikalbant prie savo namų, su 

’dviem draugais, privažiavo vai
ruotojas Comiše su trimis kitais 
jaunikliais,, kurie nešvariais žo-

skaičių iš 179 padidindami iki 
227.

Socialistai, nuo kurių dabar iš
61 sumažėjus iki 57.

Maisto pardavėjai

Beiruto aerodromas yra pavo-

Ii teikti skubios-pagalbos. Gali-

Streikas Bolivijoje
LA PAZ. — Bolivijos karinin-

fordo universiteto profesorius
Dr. Abram Goldsten spėja, kad

“šeima”. Naujasis hormonas pa
vadintas endorfinu ir jis veikia

' ■“ - t Ir- -•(raminančiai į skausmams, savi
jautą ir temperatūrą.

Pagarsėjęs 
“dententės” efituziastas Richard 
Davy straipsnyje “Tim’es” giria

LONDONAS.

* kų valdžia pažadėjo alavo kasyk-
la darbininkams pigesnėmis kai
nomis maisto produktus, tomis 
priemonėmis norėdamas sušvel-

; - - ■- • ---T

nomis maisto produktus, tomis

ninti 19 dienų trukantį smurtin
gą ;streiką, kute giliai paliečia
Bolivijos valdžios pajamas. Pre-
zidentas Hugo Banzer įsakė po
licijai išaiškinti sąryšyje su

* ----- »T_streiku vykstančius teroro veik-
smus, kaip bombų sprogdinimus, 
nuo 1kurių pereitą savaitę žuvo
vaikas ir suaugęs žmogus. Val-

Aižia perspėjo, kad teroristai bus 
vietoje šaudomi.

aagroRAsgaj
Lis '
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8ip9

Lenkijos Gierėką už jo sugebeji-
mą kaip veršis dvi karves žysti : 
ir Sovietams visiškai ištikimu 
būti ir .su Vakarais artėti. Prieš
keletą ipetų Lenkijos biznis su
Vakarų .valstybėmis siekdavo

Ambasadoj radiacija 
apnuodyti 2 vaikai
MASKVA. Išvežti į JAV du 

_ | amerikiečių vaikai, gyvenę Jung
tinių Valstybių ambasadoje, ku
rių kraujuje buvo rasta dar ne-) 

išaiškintų problemų. j

Vaikų -evakuacija įvyko šios 
savaitės pradžioje rezultate te
bevykstančio tyrinėjimo ar ir 
kokį efektą sveikatai turėjo So- - ■ - —• — • • « •

nedaugiau kaip 30 nuošimčių 

kia 55%. Pernai apie 30,000 len
kų iš anapus geležinės uždangos

visos apyvartos, odabar jau sie-

lankėsi Anglijoje.

vietų-žvalgybos ilgiau kaip per 
6 mėnesius į ambasadą taikyta 
elektroninė mikro-bangų radia
cija. Tie vaikai, kurių vardai 
neskelbiami,, gyveno 10 aukštų 
ambasados pastato viename bu-

Angola atidėjo 
savanorių bylą

LUANDA. — Angolos teisin
gumo ministeris Diogeną Boa-

sprendimas atidėtas ligi pirma
dienio popiet, kad teisėjai turė
tų užtektinai laiko išdiskutuoti 
bausmę — gyvybę ar mirtį. Gy
nybos advokatų pranešimu, tei
siamieji 10 anglų ir 3 ameri-

vida pasakė teisiamųjų savano
rių samdinių kareivių advoka-
tams gynėjams, kad . teiamo dyti.

kiečiai laikosi “gerai”, laukda
mi žinios ar it kada bus aušau-

r ” /
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žiais pradėjo įžeidinėti Cindy ir 
jos draugus, ir beregint prasi
dėjo muštynės. Tai matydamas 
prof. Keating nuėjo vidun ir grį
žo su .22 kalibro revolveriu ir 
vežtas į šv. Kryžiaus ligoninę 
patikrinti proto sveikatą.

Areštuotas prof. Keating nu
vežtas į šv. Kryžiaus ligoninę.

apiplėšia vartotojus
WASHINGTONAS. — Nacio

nalinės Farmerių Unijos sekre
torius obert G. Lewis pranešė 
Senato agrikultūros subkomisi- 
jai, kad jo unija remia svarsto
mąjį bilių, kuriuo turės būti pu-

Amerikiečiai statys
• -!• i y i • •naują Saudi Arabiją

SAN FRANCISCO, čia savo 
bazę turinti Bechtel Ine. firma 
paskelbė S9 milijonų projektą 
perstatyti Saudi Arabijos dalį — 
Jubail sritį. Į tą projektą įeina 
rafinerijos (naftai valyti įmo
nės) , petrocheminės gamyklos, 
plieno liejyklos, aliuminijaus fa
brikai., vandens nudruskinimas, 
elektrinės jėgainės, visokių reik
menų gamyba, aerodromas, didės 
nės apimties uostas, telekomu
nikacijos (radij’o, TV ir t. p.) sis
tema, ir minėtas naujas miestas.

Projektą pilnai įgyvendinti nu
matytas 20 metų terminas.

Bechtel Ine. statybai, kuri pra
sidės nuo ateinančio mėnesio, 
samdo 25,000 darbininkų, kurie

C

daryta nauja nacionalinė komisi
ja maisto rinkai studijuoti.'

Levis pasakė, kad maisto tar
pininkai, kurių rankose yra vi
sas šalies maistas nuo jo augin
tojo ūkininko iki jo pirkėjo su-
vartojo, įvairiausiai didžiausia
dalimi nereikalingais “gimikais”, 
papuošalais ir prezervatyvais 
tiek sukelia maisto produktų 
kainas, kad pavyzdžiui fermeris 
už bušelį kviečių gauna $3.43, bet 
už tą patį bušelį, tarpininkų pa
versta “javaine” (cereals), var
totojai sumoka $110.43!

WASHINGTONAS. (N. D.).— 
JAV agrikultūros surinktomis 
žiniomis,žiemkenčių pasėlių der
lius Sovietuose šiemet bus J5 mi
lijonų tonų mažesnis negu buvo 
laukiama, dėl to neišvengiamai
gaus Sovietai pirkti daug grū
dų JAV. Sovietų valdžia tikė-
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bu> bus parinkti ifi įvairią tautų, laukė tik ISO mil. tonų.
*

v

komąs “išdavike” iki pat tekūnai
'ho"mirties 1953 m.' * -

Dabar abiem suvažiavus dviem 
dienomis iš anksto gali reikšti 
įvadą į Tito “ekskomunikacijos” 
nuėmimą, nors oficialiai nieko 
neskelbiama. Brežnevas jau 
anksčiau yra gavęs kvietimą ap
lankyti Jugoslaviją.

Sovietų ir Jugoslavijos kom
partijos turėjo pagrindinę rolę 
organizuojant pirmą po 9 metų 
Europos komunistų viršūnių su- 
važiavima kuriame laukiama da- 
lyvausiant 28 kraštų komparti
joms. .

•Mao Cetungo satelitės Albani
jos ir dviejų kraštų — Islandijos 
ir Olandijos kompartijos šį su
važiavimą visiškai boikotuoja.

Valdžia Philipinuose 
bijo dienos šviesos 
•MANILA. — Philipinų val

džia sekmadieni paskelbė įsakiu
si visuoše 82 kariuomenės žinio
je esančiose arešto centruose da
ryti, dažnus patikrinimus, kad 
visuose Philipinuose būtų užtik
rintas žmoniškas ir tinkamas el
gesys su apie 5,000 asmenų, ku
rie buvo suimti karo stovį įve
dus. .Tas valdžios Įsakymas bu
vo paskelbtas netrukus po to. kai 
Londone veikianti organizacija

i i Amnesty International per Asso
ciated Press paskelbė slaptą ra
portą apie Philipinų valdžios pla
čiai praktikuojama “brutalų el
gesį” su suimtaisiais, tuo būdu 
siekiąnt įbauginti ir atgrasinti 
įtariamuosius politiškai.

Philipinų gynybos departa
mentas “paaiškino", kad 90 nuo
šimčių 5,000 areštuotųjų suda- 
darė “paprasti kriminaliniai nu
sikaltėliai. pradedant žmogžu
dystėmis; prievartavimais, plėši-

1 kaviniais, baigiant šaunamų gin
klų be leidimo turėjimu ir suk

ir tankistai apsupo komunistų 
kontroliuojamas kareivines, nu
ginklavimo sukilėlius suėmė at
sakingus ir likvidavo perversmą. 
Prezidentas davė reikalingas in
strukcijas, bet gen. Eanes ture- ‘ 
jo rūpintis visomis smulkmeno
mis, Jis buvo labai gerai infor
muotas apie sukilėlių daromą 
nusikalstamą darbą ir vykusiai 
pasinaudojo savo žinioje esan
čias karo jėgas. Gen., Eanes su
ėmė visus įtakingesnius karius 
kariuomenėje ir atidavė 
•teismui.

- — Praeitą sekmadienį pra
vesti laisvi prezidento rinkimai 
padėjo pagrindą demokratinei 
santvarkai visame krašte, — pa
reiškė daugiausia balsų gavęs ir 
didžiausias pasitikėjimą turįs 
jaunas Portugalijos karys ir po- 
Itikas. — Kai man bus perleis
ta krašto prezidentūra, tai pa
kviesiu Portugalijos socialistų 
vadą Soares premjero pareigoms 
ir visi kartu padėsime demokra
tinei Portugalijai reikalingus pa
grindus.

Portugalijos rinkimų daviniai 
labai šiltai buvo sutikti ne tik 
visoje Europoje, bet ir Ameri
koje. Iki šio meto Portugalija, 
diktatorių valdoma, neturėjo pil
nų teisiu Vakarų Europos gyny
boje. Komunistų agentai buvo 
įsibrovę į karių eiles ir labai 
skaudžiai pakenkė Portugalijos 
kolonijoms ir visam kraštui. Gen.

Eanes

juos
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metais Sovietų Rusija laukė 215 Įčiavimafs. Likusieji,laukią teis- 
milijonų tonų derliaus, bet su-lmo už riaušes ir suokalbį dary

ti riaušes.

sumanumas ir greiti 
sprendimai komunistų pervers
mui malšinti padarė jį labai po
puliariu žmogumi ne tik krašto 
gyventojų, bet ir politikų tarpe.

Portugalijos socialistai būtų 
norėję krašto prezidentu matyti 
dabartinį prezidentą gen. Gomes, 
bet'pastarasis atsisakė kandida
tuoti. Jis patarė visiems balsuo
ti už jauną ir gabų karį gen.
Eanes, kuris ir buvo išrinktai 
prezidento pareigom.
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