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Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:p9 mendavo Senatui ją. priimti

džios galima laukti dar šią vasa
rą arba nuo rudens pradžios. At-
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turiu “Didžiųjų Traukinio Plėši
kų”, iš teismo priteistų 30 metų 
atsidėjęs kalėjime 12 metų, bu
vo paleistas j laisvę (gavo paro-

Oro susisiekimas buvo sutruk
dytas devyniomis dienomis pran
cūzams pradėjus reikalauti, kad 
oro trafiko kontrolės pranešimai 
prancūziškakkalbančios Kvebeko 
provincijos aerodromuose būtų 
garsinami abiem kalbomis — an
gliškai ir prancūziškai. Tam rei
kalavimui griežtai pasipriešino 
lėktuvų pilotai ir oro trafiko kon
trolieriai, Įrodinėdami, kad tokia 
kalbų maišatis būtų priežastis 
daugelio trafiko nelaimių.

Gerai ginkluoti palestiniečiai pagrobė 
prancūzų lėktuvą, vežusį 256 keleivius iš Izraelio į Paryžių, ir nu
tupdė jį Ugandos Entebe aerodrome. Jie bandė išlaikyti keleivius 
pačiame lėktuve, bet nepaprastai didelis karštis neleido tai daryti. 
.Vyresnio amžiaus žmonės jr moterys pradėjo alpti nuo karščio. 
Ugandos prezidentas leido grobikams išleisti žmones iš lėktuvo ir 
apgyvendinti juos aerodromo salėje, bet ir ten didelis karštis.
Palestiniečiai nežino, ko jie nort i = - -

žiniomis iš Washingtono, Senatorius Charles Percy (R., TU.) 
Įteikė JAV Senato Užsienių Reikalų Komitetui Rezoliuciją 319. 
kurią Jungtinės Amerikos Valstybės įpareigojamos nepripažinti 
Pabaltijo valstybių — Lietuvos, Latvijos 1r Estijos okupacijos 
ir įjungimo į Sovietų Sąjungą. '

LONDONAS. (DP) — Per- 
ėjimasxper vokiečių “demokrati
nės” respublikos ir Lenkų “liau
dies” respublikos, sieną dėl kaž
kokios epidemijos Rytų Vokie
tijoje nuo balandžio htėnesio bu
vo visiškai uždaryta; dabar, 
kaip Rytų Berlyno spauda pra
nešė, vėl atidarytas.

leiviai, kurių tarpe buvo 80 žydų 
kilmės žmonių.- - ■

Iš ■ Izraelio-lėktuvas ramiai pa
siekė-Graikiją ir Atėnų aerodro
mą. Ten į lėktuvą buvo priimti 
keli n auji/ keleiviai, kurie, v<fs 
lęktuvai- pakilus.kelionėn į -Pa
ryžių, įsakė.sukti j Libiją jr nu
sileisti Benghazi;aerodrome. Iš 
ten lėktuvui įsakyta skristi į 
Ugandą ir nusileisti Entebe aero
drome. z • '; . - x-

Ugandos diktatorius nenori be
reikalingų rūpesčių, jis nenorėjo 
leisti lėktuvui nusileisti, bet kai- 
paaiškėjo, kad lėktuvas neturi 
reikalingo benzino, tai leido nu
sileisti. , j

Prancūzų ambasadorius Ugan
doje tariasi su Ugandos prezi
dentu Idi Amin, kad grobikai pa
leistų visus keleivius. Prancū
zai nenorėtų, kad bent vienas ke
leivis, drįsęs naudoti prancūzų 
lėktuvą, nukentėtų.

Santykiai tarp Maskvos ir 
Belgrado buvo “šalti” nuo tos 
dienos kai Jugoslavijos komu
nistai išdrįso eiti savo keliu ne
priklausomai nuo Maskvos. Ju
goslavijos komunistai nuo 1957 
metų vengė Europos komunistų 
kongresų, motyvuodami, kad 
jie yra Sonetų dominuojami, ir 
Tito jokiuose komunistų kon
gresuose nedalyvavo per arti 20 
metų. Tik čiomis dienomis Ju
goslavijos komunistai praneša 

dalyvaują, kadangi kongreso 
dienotvarkė galutinėje redakci
joje n eindersuoja Sovietų hege
monijos komunistų veiklai. Apie 
Brežnevo ir Tito pirmadienio 
konferenciją jokio pranešimo ne
skelbta. ■_

Diktatorius ldi-Amin nenorėjo- ■ 
leisti ‘pagrobtam lėktuvui nusi
leisti Ugandos teritorijoje, bet 
kai pranešė, kad neturi gazoli
no, tai leido nusileisti. <

Jam labai nepatinka; kad pa
lestiniečiai pasirinko Ugandą ka
rui Prancūzijai skelbti. Svetimo
je teritorijoje niekas neskelbia 
karo kitai valstybei. Prancūzijos 
ir Ugandos santykiai labai geri. 
Diktatorius kasdien tariasi su 
Prancūzijos ambasadorium gro
bikų reikalu, o' Čia dabar Ugan
doje grobikai skelbia karą Pran
cūzijai. _ ■ ' ?

Lėktuvas paliktas vienas. La
bai galimas daiktas, kad Ugan
dos kariai jį atims iš grobikų ir 
atiduos ' Prancūzijai. O jeigu 
teritorijoje grobikai bandyt^žu- 
dyti atvežtus keleivius, tai 
Ugandos diktatorius jiems tai
kys įstatymą už žmogžudystę.

Tautinė Kinija pirko 
JAV ginklų apsiginti

TAIPEI, Taiwan, Tautinė Ki
nija (Formoza). — Taiwano val
džia pasirašė stambų kontraktą 
su Jungtinėmis Valstybėmis 
pirkti daug milijonų kaštuojan
čią apsigynimui iš oro"sistemą, 
kaip pranešama Taiwane ir Wa
shingtone. X

Apsigynimo iš oro sistema, 
kaštuojanti $34 milijonus, per
kama iš Hughes Aircraft Corp, 
privačia sutartimi, pasirašytą 
Taiwano gynybos pareigūnų. 
Valst. departamentas pirkimą- 
pardavimą patvirtino.

Nors pirkinys skaitomas pri
vačiu reikalu, kuriame JAV val- 
jižiajiedalyvauja, bet tokia su
tartis be' Washington© pritari
mo nebūtų galėjusi būti pasira
šyta, tačiau pardavimas dėl nuo
monių skirtumo kuri laika ne
buvo viešai skelbiamas. Depar
tamento valdininkai aiškina, kad 
parduotoji ginklų sistema yra 
grynai defenzyvinė, tai yra tik 
defenzyvai, o ne ofenzyvai, ir 
kad tas pardavimas nei kiek ne
keičia JAV-bių politikos su Tai- 
wanu ar Pekinu.

Amerikietis Daniel Gearhart, 
34, iŠ Kensington, Md., nuteis
tas sušaudymui pats nė vieno 
šūvio neišovęs. Dėl to, kad pa
sigarsinęs spaudoje pasiūlyda- 
mas»savanoriu samdiniu ir už
mezgęs kontaktą su tarptautine 
tokių samdinių grupe, turėjusia 
bazę Pietų Afrikoje.

Nusmerktasis Gearhart yra 
Vietnamo karo veteranas, pa
likęs namie sergančią žmoną su 
4 vaikais ir S30.000 skolos, gy
venančia iš labdaros. Atvykęs 
į Angolą, kur jam buvo žadėta 
$300 alga savaitei, ketvirtą die
ną po atvykimo buvo suimtas.

Teisėjas Ernesto de Silva pa
sakė, kad teismo sprendimai par
duodami prezidentui Agostino 
Neto patvirtino. Tik prezidentas 
turįs galią sprendimą pakeisti, trauktis šalfn nuo Kremliaus

PROTESTŲ DEMONSTRACIJAS
LISABONAS, Portugalija. — Naujai išrinktas prezidentas A. 

R. Eanes pareiškė, kad jau pasibaigė netvarką gatvėse,-miestuose 
ir laukuose. Portugalai jį išrinko krašto prezidentu todėl, kad 
j ūopasitikęjo "iržinojo, kau ’jis moka palaikyti drausmę kariuo-

I Britai pasitraukė iš .■ . f
paskutinės kolonijos 

VICTORIA. —- Grupė mažų 
salelių, esančių skersai strate
gišką kelią Indijos okeane, pra
eitą pirmadienį patapo nepriklau
soma “valstybė”, Didžiajai Bri
tanijai baigus 162 metus trukusį 
koloni jos statusą ir iš tų salelių 
pasitraukus. Pirmadienio cere- 
monijoje.Viktorijos futbolo aikš
tėje britų vėliava buvo pasku
tinį kartą iškelta ir nuimta.

Nors Seičhelles salelių grupė 
yra per 1,500 mylių atstumo nuo 
Afrikos krantų ji politiniai bu
vo sujungta su Africa ir dabar 
automatiškai Įeina Į Afrikos Vie
nybės Organizaciją kaip 48 na-j 
rys. Britanjos pasitraukimas iš 
Seičhelles užbaigia Britanijos 
arti 200 metų trukusią kaip ko- 
lonialinės valstybės rolę Afriko-
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Kanados aviacijos 
streikas pasibaigė 
OTAVA. Sutarus prancū

zų kalbos klausimą pavesti iš
spręsti valdžios paskirtai komi
sijai, lėktuvų pilotai ir oro trafi
ko kontrolieriai sutiko nedelsiant 
grįžti į darbą ir pilno oru susisie
kimo laukiama 24 valandų bėgy-

Paskatas šalintis Kremliaus

Vakarų ekspertai dar spėlio
ja, kad Sovietų kompartijos bo
so Brežnevo pašlijusi sveikata 
paskatino lyderius sutikti kon
ferencija šaukti keliu dienu bė
gyje vietoje šios vasaros pabai
goje kaip buvo planuojama.

Stalgus konferencijos sušau
kimas dabar labai tinka ir Ita
lijos komunistams, kurie savo 
“nepriklausomybės Maskvai šū
kiu laimėjo vietų Italijos parla
mente ir galbūt valdžioje.

Jei dabartinė raudonųjų vir
šūnių konferencija baigšis, kaip 
visi tiki, bendru nutarimu, kad 
kiekviena komunistų partija tu
ri teisę vadovautis nepriklauso
mai, tai bus didelis patenkini
mas Italijos ir nemažas paska
tinimas kitų šalių kompartijoms

"Kiaulių" slogomis 
apsirgimų nebuvo

Pasaulinė Sveikatos Organiza
cija ir Ligų Kontrolės Centras 
Atlantoje iš anksto griebėsi prie
monių užkirsti kelią pavojingai 
epidemijai 
(swine influenza), kuri praeito 
vasario mėnesį buvo rasta Fęrt 
Dix, N. J., bet daugiau ta liga 
apsirgimų niekur nepasitaikė, 
nors niekas negali užtikrinti, kad 
nepasitaikys.

Amerikos Viešosios Sveikatos 
Tarnyba apsaugai nuo tokio pa
vojaus užtikrinti autorizavo $135 
milijonus imunizavimo’ progra
mai ir Šiuo metu skiepai masi
niai gaminami ir skiepijimo pra- sarga gėdos nedaro.

Šiais ir praeitais metais moterys didmiesčiuose veda gana išfrią kova už lygias teises, bet 
labai reta agitatorė primena apie vienodas pareigas. Paveiksle matome jauna moterį vyriškai 
apsirengusią ir bandančią kasti plienui gaminti rūdis. Ji pramoko naudoti kėlias mašinas, bet 
plienui tinkamos rūdies ji vjsdėlto iškerta žymiai mažiau. Josios pirštu raumenys nepaspaud 
žia mygnutko, o kai spustelia, tai ilgai neištiko.

nuteisti sušaudyti
Komunistu triumfo dienos 

nugalėtoje Angoloje
LUANDA, Angola. — Pava

dindamas teisiamuosius ‘kariš
komis pristitutėmis”, revoliuci
nis Angolos teismas nuteisė mir
ties bausme keturis samdinius 
(merceharies), jų tarpe vieną 

amerikietį, kurs Angoloje nega
vo nė vieno šūvio iššauti. Nu
teistieji turi būti sušaudyti. De
vyni kiti nuteisti ilgametėmis 
kalėjimo bausmėmis. Viso buvo 
teisiami 3 amerikiečiai ir 10 an-

Didžiausios JAV 
Tautinės kaitinės 
RIVERSIDE, Calif. — Pasiir

tas žemės plotas didžiaųąioms 
tautinėms kapinėms Amerikoje. 

Tai dalis buvusios March Air 
Force bazės 570 akrų didumo, 
kur bus vietos $90,000 karo ve- 

Robert Welch,1 teranų kapams, kai kapinės bus

Vyriausias grobikų vadas 
Ugandoje pareiškė, kad lėktuvo 
pagrobimas yra palestiniečių ka
ro paskelbimas Prancūzijai., Iki 
šio meto jie kariavo tiktai prieš 
Izraelį ir Ameriką, o paskutinė
mis savaitėmis jie paskelbė karą 
Sirijos karo jėgoms, pradėju
sioms nuginkluoti palestiniečius 
Libąne.
- Dabarjjaaiškėjo, kad Prancū- 
zija<feikia /pagalbą Sirijai ir 
Egiptui, todėl palestiniečiai nu

kąrą Prancūzijai. 
Keleivinio^jų lėktuvo pagrobimas" 
yra pirnfas palestiniečių karo 
žingsnis Prancūzijai.
Diktatorius Amin labai raukosi

Ar Kuba buvo Įvelta 
JFK nužudymo byloj

WASHINGTON AS. — Sena
torius Richard Schweiker (R. 
Pa.) pareiškė,^kad jo įsitikinimu 
yra galimas daiktas, kad Bal
tieji Rūmai buvo įvelti į prezi
dento John F. Kennedy nužudy
mo faktą nuslėpimą. Senatoriui 
Schweiker kai kurie oficialūs as
menys esą pasakę, kad yra pri- 
sibijoma pasekmių, jei paaiškė
tų, jog Kuba turėjo savo ranką 
Kennedžio ^nužudyme. Tatai bū
tų privedę iki atominės konfron- 
tacijos su Sovietų Sąjunga dėl 
Kubos, ir tokiais sumetimais ga
lėjęs būti pavartotas kai kurių 
duomenų nutylėjimas.

Sen. Schweiker yra pirminin
kas Senato komisijos Kennedžio 
nužudymui tirti.

UGANDOJE GROBIKAI NEKIAIKĖ 
ŽMONIŲ KARŠTAME LĖKTUVE 

Diktatoriui Amin nepatinka atskridusiy 
palestiniečiŲ dideli reikalavimai 

NAIROBI, Kenija.

Rusams nebeskolina 
pinigų maistui pirkti
- MASKVA. >- UPI - skelbia' iš 

Vakarų finansinių sluoksniu 
gautą žinią,, kad- mažiausiai du 
dideli Amerikos bankai ir keli 
didieji Vakarų; Europos bankai 
netikėtai atsisakė dalyvauti 250 
milijonų dolerių paskoloje, nu
matytoje suteikti Sovietų Sąjun
gai- <

Atsisakančiųjų bankų tarpe 
esą Bank of America ir City 
Bank, Vakarų Vokietijos ban
kas Deutsche Bank, britų ban
kas National Westmunster Bank 
ir keli Šveicarijos bankai.

Amerikos bankai jau esą rim
tai užsiangažavę sovietų rinkose 
ir dėlto jų tolimesnis dalyvavi
mas paskolose Sovietams esą 
reikštų nustatytų taisyklių per
žengimą.

Sovietų Rusija skaitoma punk
tualiu klientu, tačiau Vakarų fi
nansininkai pradeda šykštėti dėl 
Maskvos nenoro paskutiniais lai
kais pasakyti,7 kam jai tos pa
skolos reikalingos, taip pat, kad 
teikia tik informacijų nuotrupas 
apie sovietų ekonomijos stovį.

BREŽNEVO PASTANGOS SUKTI TITO
Į KREMLIAUS PAKLUSNIŲJŲ GRETAS

4 $

Europos raudonoji viršūniy konferencija 
prasidėjo atsimetimo nuo Kremliaus ženkle

BERLYNAS. — Sovietų lyderis Leonidas Brežnevas ir Ju
goslavijos prezidėntas maršalas Tito atvyko dalyvauti Europos 
komunistų partijų kongrese, kurs prasidėjo antradienį Rytų Ber
lyne, birželio 29 d., pirmadienį turėjo, laisvą dieną tarpusaviems 
pasitarimams.

Naujas prezidentas, dar neper- 
ėrnęs pareigų, jau pareiškė, kad 
jam labai nepatinka netvarka. Ji 
nepatiko kariuomenėje, ji dar 
labiau nepatinka visuomeninia
me gyvenime.

Jis pareiškė, kad jis neturi lai
ko įrodinėjimams, kodėl tvarka 
yra naudingesnė negu netvarka. 
Jeigu krašte žmonės neprisilai
kys tvarkos,ir beprasmėmis de
monstracijomis ’ bahdys ardyti 
įstaigas ar pramonę, tai gen. 
Eanes pareiškė, kad jis pats ims, 
šauluvą, eią^į gatvę tvarkos at
statyti.

Portugalai yra įsitikinę, kad 
jie gaus paskolų iš užsienio ir 
pajėgs atstatyti paskutiniais 
dviems metais gerokai apardytą 
ūkj. Komunistai ir įvairių kai
rių partijų sugužėję agitatoriai 
jau renka savo maišelius ir va
žiuoja namo.

LONDONAS
47 metų amžiaus, vienas iš ke-Į pilnai įrengtos 1978 metų pa- 

. . — ... —v baigOje, kaip praneša Veteranų
Administracija. v

Tai yra vienas iš penkių nau
joms nacionalinėms veteranų ka
pinėms parinktų vietų.

‘bei protestus.

Portugalafdu.metu mitingavo, 
ginčijosi ir sprendė visus politi
nius klausimus, šitas reikalas ga
lutinai išspręstas, Portugalija 
priėmė demokratinę santvarką 
ir visus reikalus tvarkys pagal 
demokratinius principus.

• Bet portugalai turės dirbti. Vi
sa pramonė privalo iš naujo pa
judėti ir gaminti kraštui reika
lingas prekes.
Naujam prezidentui nepatinka 

netvarka

- Tito laimėjimas

BONA, Vakarų Vokietija. — 
Netikėtai greitas Europos kom
partijų apsisprendimas šaukti 
ilgą laiką atidėliotą savo viršū
nių konferenciją Rytų Berlyne 
šią savaitę, politinių analistų Va
karuose skaitomas nepriklauso
mųjų kompartijų dideliu laimė
jimu prieš Kremlių. Ypatingai 
Jugoslavijos prezidentas Tito tu
ri pagrindo didžiuotis, kad jo 
partija privertė Maskvą išsižadė
ti vadovaujamo vaidmenio kai 
diskusijos dėl kompartijų 28 
konferencijos prasidėjo prieš 
beveik dvejus metus. Tito parei
kalavo, kad skirtumai tarp ne
priklausomų dalyvių turi būti iš
lyginti dar prieš viršūnių konfe
rencijai prasidedant.

Praeito savaitgalio žinia, kad 
Jugoslavijos delegacijai vado
vauja pats Tito, yra aiškus įro
dymas, kad jugoslavai laimėjo 
savo ilgų metų ideologinius de
batus ^su Maskva. Titui tatai 
reiškia grįžimą į pasaulio komu
nizmo sceną pirmą kartą, kai dar 
1948 metais jis nutraukė bet ko
kius santykius su Stalinu ir pa
suko nuo Kremliaus nepriklau
somu keliu.

rary of Congress Gr. Chicago; Ill 
odical Division 
hington, D. C. 20540

PORTUGALIJOS PREZIDENTAS BAIGS Pagrobė prancūzų 
lėktuvą

KAMPALA, Uganda. — Ge
rai ginkluoti palestiniečiai'pagro
bė didelį 'prancūzų transporto 
lėktuvą, iš Tėlavivo skridusį į



visiemsstems prieina 
Stovyklauto  j ų 
s 14 metų iširi 
ei važiuoja tg 
į) bus priima

KAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

/ V ’ /

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

XIII-.il METAI NR. 24 (556)

Skautininkas Henrikas Antanaitis

PAPASAKOJO ĮDOMU SMULKMENŲ 
APIE VI-J4 TAUTINĘ STOVYKLĄ

Jis, kaip rengimo komiteto pirmininkas, trims mėnesiams išvažiavo 
po visus žemynus kviesti į 1978 m. įvykstančią Tautinę Stovyklą 

Australijoje

Aplankydamas šiomis dienomis JAV ir Kanadą Ur taręsis 
su 1 iet. Skautų Sąjungos aukščiausiąja vadovybe (New Yorke 
ir Chieagoje), ps. Henrikas Antanaitis pateikė truputį duomenų 
iš rengimo komiteto numatyto plano.

Ypač kviečiami vykti tautinėn 
stovyklon Amerikos ir Kanados 
broliai ir sesės, nes nuo jų atvy
kimo priklausytų ir pačios sto
vyklos pasisekimas. Savo atvyki
mu jie pagyventų Australijos 
skautų veiklą. Prašo susiorga
nizuoti ir stovyklon pasiųsti bent 
100 skautų-čių.

B 'igimo komitetas jau turi 
sudaręs sąmatą — 8,000— 

16,000 dol.

( iūrint, kaip veiks Australijoj 
vis spartėjanti infliacija), šią 
sumą stengiasi surinkti iš me
cenatų — lietuvių Australijoj. 
Tais pinigais būtų sumokėta vi
sų stovyklautojų stovyklos mo
kes'is, be to, iš užjūrio atvyku
siųjų skautų kelionės po Austra
liją ir iš dalies pobūvių ir susi
pažinimo vakarų išlaidos.

Numatomos užjūrio skautam 
ekskursijos Į Įdomesnes vietoves 
ir didesnius Australijos miestus, 
kaip Melbourne, Sydney ir Can
berra. Taip pat nenumatomi ir 
kultūriniai renginiai-koncertai ir

pan. Užjūrio skautai, prieš sto
vyklą ir po jos, bus apgyvendi
nami pas privačius žmones — lie
tuvius, tuo sutaupant ir išlaidas. 
Stovyklinius reikmenis komite
tas nuomos iš Australijos kariuo- į 
menės, todėl vykstantieji nepri
valo jų vežtis.

Nors VI tautinė stovykla vyks 
paskutinėmis 1977 ir pirmutinė
mis 1978 dienomis, tačiau ■ jau 
•dabar ne tik Australijoj, bet ir 
kituose žemynuose pilnu tempu 
vyksta pasiruošimo darbai, pro
paganda laikraščiuose ir kt.

Puvo numatyta stovyklą 
ruošti 1978 sausio 2-14,

prieš tai užjūrio skautams su_- 
ruošiant ekskursijas; koncertus 
ir Naujųjų Metų sutikimą. Ta
čiau buvo pageidavimų, kąd ši 
data būtų pakeista, nes keliau- 
jantiem Į Australiją tektų praleis 
ti Kūčias ir Kalėdas lėktuve; -lie
tuviškai šeimai išleidžiant savo ■J 
vaikus stovyklauti, tai būtų- ne 
prie širdies. Brolis Antanaitis 
pažadėjo stengtis datą pritaikyti ■

tas 14
(jai 
vų) bus 
Prašomos a 
— šųkių grupės, choreliai ar pa
vieniai asmenys, kurie galėtų at-, 
likti vieno koncerto programą, 

‘ nes tokiu būdu būtu pagelba ir 
komitetui, kadangi tokių koncer
tų pajamos būtų skiriamos Ne
vykios išlaidom. Tikimasi;'^td 
tokias menines jėgas bus gafima 
parodyti keliose lietuvių gyve
namuose vietovėse.

Taip pat kviečiami ir neskau- v 
tai — ekskursantai,

-v- i 5 ’ ' v

tuo- sudarant didesnę keliau
tojų grupę ir sumažinant kelio
nės išlaidas, keliaujant dides
nėmis grupėmis, gaunamos nuo
laidos.

Kelionė, pvz., iš Chicagos at
sieitų apie 1,300 dol., kuriuos tu
rėtų sumokėti patys stovyklau
tojai ar vienetų komitetai, ar VI- 
TS fondai, sudaryti šiam reiką- 
lui. Tad jau pats laikas susirū
pinti Sutelkti čia, JAV, lėšų'bū- 
simiesiem stovyklautojam: Skau 
tiškas sumanomas padės; mums 
suorganizuoti renginius, piu
rių pelno padėsim savo jaūnię- 

.siems broliam ir sesėm dalyvau- 
Iti VI-ojoj tautinėj stovykloj. |

VI TS rengti komitetas; turi 
meniškų plakatu, kviečiančių į 
stovyklą. Juos bandysim repro
dukuoti čia ir paskleisti skautų 
tarpe. Tai jau ir būtų vienas būr 
das lėšom sutelkti...-

Noriu pacituoti s. H. Antanai
čio žodžius:

Atvažiavau 
pinigų, bet

jT-if, jaunes 
meninės jėgos ių genąu

sąlygomis.

Stovyklos

wfaetai^ir.P
^j^rminės s'
OTflM|||kb

boti mūsąlaikų

Stovyklos vadovybę 

stovyklos viršininkė
sudarė:

8tlanądie*to ryte
A. Kezū> atlai! 

t*av**yie, vėl 
vykią uždaryta. Sto 
lyvavo 46 ASS naria

po mišių, ’ 
miško 

vėliava ir sto- 
da- 

nariai, kurie su 
išsiskirstė, nes 

užsibrėžtas temas dėl trumpo lai
ko buvo įmanu paliesti tik pavir- 
šutinįaį. Nuotaikas pagyvino 
ypač puikus šeštadienio ir sek- 
madienio orąs.^
_ ASS Šūkis “Ad Meliorem” sto
vykloje buyo gyvas.

J. Dainauskas I

čia neelgetauti 
kviesti stovyk
lauti.

Tad stenkimės, kiek’ galima, 
pasinaudoti jo kvietimu. B. K.

Ilgamečio BALF’O pumininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga 

\1WliNIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
dideli puslapiai, daug nuotraukų 

u viršeliai $4.00. minkšti — $3.00. 
suk vienam lietuviui, ypač tremtiniui Geriau-

• »bėjui. siuntusiam siuntinius i Vokietiją ir ki
lu ta.s
•k i i r-fvi

Knyga pasiusime adresatui, -te’ prisiu- 
M 'nev Order) tokiu adresu

Hh i<irri Street, Chicano, Illinois 6060^

RAKO MIŠKE -
PIRMIEJI-
AKABEMIKAI '
Labai gyva “Ad Meliorem” nuo
taika: vis pirmyn, vis aukštyn, 
•- -r: vis geryn ■ ? ? ?

Birželio 15-20 dienomis Rako 
stovyklavietėje prie Custėr mies
telio, Michigan yalst., įvyko’ 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
1976-jų metų stovykla, -kurios 
programa buvo skirta nagrinė
ti Akademinės skautijos prie
auglio problemas: kaip geriau 
pritraukti į ASS jaunus studen- 
tus-es, juos parengti pilnateisiais 
nariais ir i šlaikyti sąjūdyje bai
gus studijas; ASS skyriaus vei
kla apsvarstant skyriaus valdy- 
bos bei jos narių pareigas,-rašt
vedybą, susirinkimus, finansi
ni u^ reikalus, veiklos kalendo-

pirmininkė f ii. -Lofęta Jąsąįtie.- 
nė, virš, pavaduotojas senj. Eu
genijus Būtėnas, pramoginės 
programos vadovė ftt* Rima 8ko- 
rubskaitė, registracijos organi
zatorius senj. Algis Mikutaitis, 
iždininkė t. n. Dalia Graužinytė, 
ūkio vadovas senj. Algis Tamo
šiūnas, mergaičių komendante t. 
n. Vida Eidukaitė ir vaikinų ko
mendantas senj- Petras Vilkelis. 
Dėl netikėta potvynio pietinėje 
Chicagos dalyje neatvykus “vir
tuvės šeimįnįnkęi”, dvi dienas, 
valgį gamino stovyklos dalyviai, 
“savanoriai”, o nuo VI.18 d. ryto 
virtuvėje plušo, labai skaniai val
gį parengdami stovyklautojams 
stovyklos viršininkės tėvai V. ir 
VI. Plepiai.

'*“?■ " .. ' ‘ . *■ ■■ ’ f?

Birželio 16-18
’ • b • - A- V V A T >

prieš pietus buvo ątudij inės pa
skaitos su. diskusijomis, o vaka
re paskaitų temomis simpoziu
mai. Paskaitose buvo kalbėta 
apie narių prieauglį Lietuvoje ir 
išeivijoje, iškeliant akademinio 
gyvenimo skirtūngumus Lietu
voje ir JAV; Korp! Vytis, ASD 
ir ASS skyrių veiklą ir tradici
jas Lietuvoje ir jų atkūrimą bei 
fų pritaikymą išeivijos akademi
joj gyvenamoms sąlygoms. Di
delį susidomėjimą sukėlė sena 
akademikų skautų tradicija, kad 
kiekvienas junjorąs ir kandidatė; 
buvo asmeniškai globojami vie
no senjoro ar tikrosios narus? 
kas palengvindavo-globėjų darbą. 
ir juhjorui bei kąpjdįdątei duoda
vo progos geriau pažinti Akade- 
mikių Skaučių draugovės bei 
Korporacijos Vjrtis gyvenimą ir" 
dvasią. y ''įį '̂' ■ .. ?

. Vakarais stovyklautojai susi
burdavo prie Įąūzo,. kur dąinosĮ
praskambėdavo net iki po pu- pakankamai deguonies, čiuži- 
sįąunakčio, bet tai nė kiek ne-1 
trukdė tyąrkingąį ir punktualiai 
vykdyti * užsibrėžtos" dienotvar
kės. Dauguma? Stovyklautojų 
suspėjo netolimame "rikyje ;pąj’o- 
dinėti arkliais ir parankioti bai
darėmis po kelias ■ mylias Pėrė 
Marąiiettė upe,' nors, vietomis 
baidares reikėjo pertempti per 
įvairias kliūtis, daugiausia iš
vartas. .

PLATIEJI VANDENYS 
VISUS VILIOJA

KELIAUTI

Bet. . . saugumas 
yra pirmoje eilėje

Kaip jūreiviai ir svečiai 
pasiruošia išplaukti laiveliais
Lipant į valtį nuo krantinės 

ar tiltelio, visada statyti vieną 
koją į valties vidurį ir, .rankomis 
prisilaikant bortų, Įlipti. Nie

kad nešokti į valtį ir nelipti ką 
nors laikant rankoje. Jei reikia 
Įkelti variklį, pirma jis paguldo
mas ant tiltelio; tik įlipus į val
tį, variklis uždedamas ant durkio 
(laivo užpakalinės dalies) ir pri
tvirtinamas, neužmirštant pri

jungti saugumo grandinės.

Įsipilant skystą kurą, išjungti 
variklį ir uždaryti kajutę. Ne-

keleiviai turi išlipti Į krantą. 
Stengtis neaplaistyti denio; pa
liejus, denį švariai nušluostyti. 
Kad nešoktų elektrostatinė ki
birkštis, pilamos žarnos meta
linis galas turi liesti metalinę 
valties ar laivo bako pripylimo 
skylę. Neliesti elektrinių myg
tukų! Pripildžius baką, atidary- 

’ti kajutę ir gerai išvėdinti, nes 
benzino dujos yra sunkesnės už 
irą ir sėda i bilžę (žemiausią vie
tą į dugne)., švara laivo viduje, 
tinkamai Įtaisyti saugumo Įren
gimai padeda išvengti gaisro pa
vojaus.

, Ugnis gerai dega, jei gauną

Penktoji Lietuvių Tautinių

RENGIAMAS

VENTE

INTERNATIONAL AMPHITEATRE, CHICAGOJE
ŠVENTĖS PROGRAMOS BILIETAI (kainos apačioje nuo $8.00 
iki $4.00; balkdne nuo $£.00 iki $3.00) gaunami "MARGINIUOSE", 
2.511 W. 69 St, Chicago, III. 60629. Tel. (312) 778-4585. >

BANKETAS McCormick Place (1X3. 7val. vak.). Bilietai po 
($10.00 šokėjams) gaunami "PARAMOJE", 2534 W. 69 St.z 
go, III. 60629, Tel. (312) 737-3332. Stalai po 10 asmeny.

$15.00
Chical

(IX.4)Š2KĖJV SUSIPAŽINIMO VAKARAS JAUNIMO CENTRE 
Bilietai po $3.00 gaunami "STASĖ'S FASHIONS", 6237 So. Kediie 
Ava. Chicago, UI. 60629, Tel. (312) 436-4184.

čekius rašyti: Lithuanian Folk Dance Festivals. Inc. vardu.

ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS

šeštadienį VL19

įvyko ASS sueiga, ‘kurioje bu
vo susumuotas studįjinės progra- 
mos realizavimaš. Apie ASS vei- 
klos pianus kalbėjo -stovykloj da
lyvavęs ASS vadi jos pirminin
kas f ii. Vytenis Statkus. -Nau
joji ASS vadi ja siekia gyvinti 
ASS vienetų veiklą,.© taip pat ir 
galimai daugiau Įtraukti į ASS 
darbą filisterių. Tūpiua- 
masi ASD ir Korp. Vytis skyrių 
stiprinimu. Planuotas sušaukti 
šokiu šventės metu ASS suvažia- 
vimas dėl šventės programos per
krovimo* (bus sušauktas -vėliau.

• , :

" Be ĄŠS veiklos 'klausimų, taip 
pat bųįd dvi paskaitos, liečian
čios Lietuvos istoriją: senosios 
Lietuyoe?valstybės kanceliarinę 
slavų kalbą’ir aktualumą žinių, 
liečiančių tą kalbą, ir Lietuvos 
istoriją ir lietuvių-lenkų santy
kius lenkų leidiniuose. t

šeštadienio vakarą -sktn. kun. 
Algimantas Kezys parodė savo 
parengtų dviejų fihnų premje
ras : ASS penkiasdešimt metų 
sukakties vaizdus iš-1974 m. va- 
saro stovyklos Dainavoje dr tų 
pat mėtų rudenį '(jfifeagbje su- 
ręngto tos Sukakties centrinio 
minėjimo iškilmių ir senų lietu
vių angkliakasių ir-' dabar dar 
dainuojamų dainų užrašymą boi 
pasakojimus.

Vakaro laužas buvo.ypalingas, 

nes keturios kandidatės (3 iš
I Detroito ir 1 iš Cleveland^) da- 
! vė iškilmi$lgą pasižadėjimą jhr 
gavo ASD tikrųjų narių spal
vas. Tikimasi, kad 'ąa.ųios pą-, 
rėš aktyviai 'prisidės prie ASD 
vietos vienetų suaktyvinimo. ’

Sea. Frank Church džiaugėsi, 
jam pavyko sudrikti virs šimto 
stovy ruošiamai demokratų partijos 
konvencijai bet jam šiandien jau 
aišku, kad kandidatu prezidento^ pa
reigoms jis nebus... Ji tap pat žino, 

i kad niekas jo neprašys būti vicepre
zidentu. Jis yra įsitikinęs, kad parti
jos vadovybė bus priversta jį paskir
ti į atsatingesnius komitetus.

kai 
at-

niai, drabužiai, medinės pertva
ros gesinamos, užklojant šla
piais daiktais arba tiesiog pilant 
vandenį^ Alyva ir riebalai gesi
nami chemikalais. Kartais de
gančius daiktus geriausia išmes
ti už borto. Paprastai, deganti 
pusė atsukamo Į užvėjos pusę.

Laivybos priežiūros Įstaigos 
reikalauja, kad ant borto kiek
vienam asmeniui būtų patikrin-

tos gelbėjimosi liemenės (jų yra 
su Įsiūtais diržais, kurie ištirpę 
vandenyse toli nusidriekia), at
sarginiai irklai ir priemonės van
deniui išpilti. Visi laivai priva
lo turėti navigacines šviesas, gel
bėjimosi ratą, gesintuvą, signa
lines raketas, inkarą su pakan
kamai ilgų lynu ir užtektinai vir
vių, Patartina turėti vaistų dė
žutę pirmai pagalbai, kompasą, 
rūko ragą,’ kibirą, fenderių, lai- 
vakablį, veidrodį lėktuvams sig
nalizuoti, Įrankių dėžę ir pripu
čiamą valtį.

Prieš išplaukiant, reikia pasi
tikrinti orą ir kam nors praneš
ti, kur manoma plaukti ir kaip 
ilgai galvojama užtrukti.-Pasi
tikrinama, ar yra pakankamai 
skysto kuro ar įgula ir svečiai 
žino, kur yra gelbėjimosi lieme
nės ir kaip jas užsidėti.,

j. v. s. Br. Stundžia

PtfTKJT g . -A v ; rjPYMO BONUS

i

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen -

rūpinimą.
A. J. Gussen —'DANlTYS, priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .. 
Minkštais viršeliais tik .. v ~ •

Or J Gussen — AUKOTA KULTŪRA -į- ŽIAURŪS ŽMONĖS.
.Kelionės no Europa įspūdžiai. Dabar tik __ ;______

Galima taip, pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį prie j 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms. / t w t

--, — MINTYS iR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- J

Dr.
_ $3.00
- $2.00

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60609

question of

A lot of people don’t 
buy UJS. Savings Bonds 
because they think it

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

want to use that money 
right away, there’s 
a 10-yoar extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you. ' x

stock

Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

1739 So. Halsted Street Chicago, TIL 60608
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, PENSININKŲ DIENOS VAKARUOSE , 
tina kaliforniečius prie metrinės i 
sistemos ir_subendrintų tempe- j 
ratūros davinių.

Folsom senamiestis
Folsom miestukas nedidelis, 

apie 5,0C0 gyventojų Miesto 
pradžia siekia 1894 m., kaip ark- : 
lių ir vežimų pakeitimo punktas, i 
1853 m. buvo apie 2,500 gyv. Už 
poros metų pasiekė aukščiausią 
lygį, kaip auksakasių stovykla. 
Tuo metu buvo 4 viešbučiai, 7 
saliūnai ir apie 50 prekybos įmo
nių. .

Apie tą patį laiką buvo tiesia-1 
mąs Sacramento-Fdlsom;:22 my- f 
lių ilgio geležinkelis, kuris pagy
vino Folsom miestuką, nes taj bu
vo pirmasis geležinkelis vaka
ruose.

Folsom tvenkinys

SAN JOSE, Kalifornija. — 
Viena iš birželio mėn. pensininkų 
ekskursijų vyko pamatyti Fol
som pylimo — tvenkinio (Folsom 
dam) ir elektros jėgainės.

Pylimas - padarytas skersai 
American upės, kurios pradžia 
siekia aukštus kalnus. Pylimas 
pradėtas 1948 m^ elektros jėgai
nė baigta įrengti 1956 m. Iš apa
čios žiūrint, pylimas neatrodo il
gas. Daug didesnis ir ilgesnis 
Shąsta pylimas. Folsom pylimo 
ilgis 427 mtr., aukštis 104 mtr., 
su 9 mtr. pločio viršuje prava
žiuojamu keliu, šiam pylimui pa
rinkta labai gera vieta — tarp 
uolų. Pylimas turi 5 angas van
dens perviršiui nuleisti,"tik šiais 
metais, dėl mažo kritulių kiekio, 
vandens pertkliaus nėra.

Mus pasitikęs elektrinės tar
nautojas pavedžiojo pylimo “ur
vais" ir pavėžino keltuvu iš vie
no aukšto į kitą. O tų aukštų 7 
ar 8 visi re žemi. Nustebau kel- 

i tuvos dydžiu ir jėga — visi iš
kart, virš 40 žmonių.

• Matėm patalpą migtukais nu
sagstytą, su ištisu per visą sie
ną langu į generatorių salę; ma
tėm 3 generatorius (kiekvienas 
54,000 kw. pajėgumo) ir pasi- 
džiaugėm užtvenktu ežeru, ku- 

. rio,plotas 820 hektarų (per 2000 
akrų). Kurioje tai šio ežero įlan
koje galima maudytis, o laivu- 
kais važinėti — visur.

■ šią užtvanką pastatyti paska
tino pavasario meto potvyniai, 
kai apsemdavo derlingos Sakra
mento lygumos ūkius. Dabar 
nauda kelioropa; apsaugo nuo 
potvynių, pigiau gamina’elektrą, 
o vasaros metu teikia vandenį 
laukams drėkinti. Kalifornijoje 
saulutės' ir šilumos užtektinai, 
tad žiupsnelis trąšų ir gera-por
cija vandens — viskas pasišokė
damas auga.

Aukščio, ilgio ar ploto duome
nis ėmiau iš jėgainėje gautos 
brošiūros,, kurioje šalia pėdų ir 
akrų yra duomenys ir metrinė 
sistema. Kuris tai meteorologas, 
pranešdamas žinias apie San 
Francisko miestui nurodė F. ir 
C. (Fahreinheit ir Celsius) sis- 

J temų duomenis. Vadinasi, pra-

Išsisėmus aukso kasykloms, su 
mažėjo gyventojų ir darbų, 
nes liko tik geležinkelio remonto 
dirbtuvė. Atgijo gyventojų skai
čiumi ir prekybos apyvarta tik 
pradėjus statyti užtvanką ir 
elektros jėgainę. Užbaigus pyli
mą ir jėgainę (1956 m.), mies
tukas vėl sumenko..

1962 m.į Folsom miestuką at
vyko artistų pora. Jie pasidžiau
gė sena pastatų statyba, atnau
jino. buv. teatro patalpas ir su 
savo trupe kas savaitę davė spek
taklius. Tai paskatino miestu
ko galvas, namų savininkus ir 
kt. restauruoti senamiesčio šim
tamečius pastatus. Dabar visas 
senamiestis (o- jo yra tik apie 
pusantro bloko) atstatytas taip 
kaip buvo senovėje, tik pagal 
šiuos laikus krautuvių tūris: val
gyklos, senienų ir . suvenyrų 
krautuvės, paveikslų galerijos, 
žaislų, baldų,. rūbų, indų krau
tuvės bei teatras, saliūnas ir kt. 
Senoji Sutter gatvė dabar yra 
kaip atrakcija turistams'. ,

Wells Fargo and Co. (kelio
nių) 1860 m. mūriniame pastate: 
ruošiamasi įrengti, inuziejų. Mes 
užkandžiavome restorane, kuris 
bene už. 5 metų švęs savo šimt
metį.

200 metų sukakties paradas

Vėliavos dienos proga, San

Japonai pasigamino labai lengvai varomą triratį. Jis jau plačiai naudojamas ir tolimesnėm 
kelionėm. Dabar japonai nori, kad šis triratis būtu priimtas į tarptautini sportą ir būtu ruošia* 
šiamos panašiu triračįy lenktynės. Triratį sugal zojo japonę universiteto studentai inžinieriai.

du. Parade dalyvavo San Jose 125). Dalyvavo ir vietos “kilmin- . 1933. VII. 17 perskridę Atlantą
ir apyl. miestelių kariai-vetera- 
nai, nešdami (gal 50 asm.) ko 
ne visos gatvės pločio Amerikos 
vėliavą. Kitas didelis veteranų 
būrys, su, nedidelėm veėliavom, 
sudarė lyg vėliavų “mišką. Pir
mojo pasaulinio karo veteranas^ 
99 m. amžiaus, buvo pakviestas 
estradom

Amerikbs sukakčiai paminėti 
komiteto nariai pravažiavo se
nais, bet puikiai atrodančiais 
(nuosavais ar prietelių) automo
biliais. Ypač išskirtinas aukštais 
tekiniais, brikos formos, bene 
1887 m. automobilis.

Portorikiečiai nešė plačias sa
vo krašto ir JAV vėliavas. Bu
vo nemažas gėlių vežimas. Di
doku laivu pavaizduotas pirma
sis Amerikon atvykęs imigran
tų laivas, o mažesniu laivu — 
protesto ženklan išmetama upėn 
anglų atvežtoji arbata (ša
lia einantieji pagauna ir grąži
na, ir taip juda be galo).

Eisenoje dalyvavo daug vidu
rinių mokyklų orkestrų, mokyklų 
sporto būreliai, mažos grupės ka
rių, būrys kadetų ir vos vienas 
tankas. Išskirtiną dėmesį pa
traukė statybininkų unijos su 
sunkiosiomis darbo mašinomis ir 
Meksiką atstovavęs tautiškuose

gieji” raiteliai puošnioje apran-į 
goję patys ir padabinę arklius 
(viso, anot pranešėjo, dalyvavo 
96 raiteliai)., . ' ‘ .

Kiekvienas sporto būrelis, o 
ypač mergaitės su mėtomomis 
lazdelėmis pademonstruodavo sa
vo sugebėjimus solo ar visu bū
riu, tad daug nuostabos, džiaugs
mo, ar juoko sukeldavo. Para
das truko lygiai 3 valandas.

' . S. Jurkus

Liepos menesio 
svarbesni įvykiai

1928.VII.l.Antroji dainų šventė
Kaune. A

paveiksluotaAutorė augiausiai ir luLaii Kuygš guui> 
ryškiui iš<lv->te atkurtosiom ne- ano melo (191 
priklausomus Lietuvos kovas reikšmingomis vielomis ir as- 
valstybei apginti, intensyvų pa-! meniinis, susijusiais ne tik su 
siruošiiną Steigiamajam Sei-Į Seimo, bet ir su visu valslybi- 
mui rinkti, rinkinių eigą ir. niu gyvenimu. Turinio santrau 
svarbiausia, didžiuosius Seimo'ka yra anglų kalba. Knyga turi 
atliktus darbus. Išryškintas to ’ apie 262 psl.. Tautos Fondo lei- 
mclb Lietuvos Tautos (visų pi-idinys, kaina 6.50 dol.
liečiu) politinis subrendimas ---------------------------------------
ėjo, balsavo 90 procentų turė- ■riAUJlLjiOS" BOLŠEVIKAMS 
jusiu balso teisę. YRA fe AKSTĮ S .tų akyse

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2-50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, 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 garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

Amerikos 200 m. sukaktį, para- rūbuose raitelių būrys (bene

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

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

ties Soldinu žuvo Steponas 
darius ir Stasys Girėnas.

1867. VIL 19 Kapčiamiesty’ gi
mė, kompozitorius Česlo
vas Sasnauskas (mirė 191Q. 
I. 15).

1929. VII. 21 Tnijrė aušrininkas 
Tomas žičkus - žičkauskas 

: gimė 1844. XII. 21).

1940. VU. 21 tariamasis Liau
dies Seimas deklaravo “pri 
sijungimą” prie Sovietų Są 
jungos.

1861. VII. 24 Pažeriuose, Vilka
viškio vai., gimė Antanas 
Kriščiukaitis - Aišbė (mirė 
1933. X. 30).

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

j*' ■l ... . 11 .......... . L111 "
Prof. Vaclovo Biržiškos

- SENŲ.1ŲL1ETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

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

viršeliuose už $6.00. ,
Abi knyga} gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

1920. VII. 4 Lenkija pripažino 1930. VII. 24 mirė rašytoja Ma- 
Lietuvą de facto. .

1940. VII., 11 bolševikai pradė-
rija Pečkauskaitė - Šatrijos 
ragana (gimė 1877. II. 24).

jo masinius - lietuvių areš-Į 1941. VI I. 25 vokiečiai panaiki- 
tus. Ligi 1941. VI. 22 din
gusių, ar išvežtų iš įvairių 
įvairių Lietuvos kalėjimų 
ir įvairių laikų politinių 
kalinių suregistruota 3,542; 
iš jų 3,439 vyrai ir 103 mo
terys. Kalinių profesijos:

ūkininkų —427, tarnautojų— 
422, darbininkų— 372, ats. 
karių.— 241, moksleivių — 
100, "mokytojų — 81, poli
cininkų — 71, teisininkų— 
60, technikų — 61, studen
tų —.248, (prekybininkų r—

• 39 gydytojų.—.34, inžinie
rių — 28, .šoferių —25, mu
zikų — 21; šeimininkių'.—-'i 
14, agronomų —•ll, žurna 
listųr—‘lO irkt,- • ■ ■ U

1920. VII. 12 Maskvoje pasira 
syta Lietuvos-Rusijos tai 
ikos sutartis. ■'

1922. ATI 13 Ambasadorių kon 
ferencija pripažino Lietu 
va det-jure. . ■ •

1940. VII. ,14-16 okupantai pra 
vedė suklastotus Liaudie 
Seimo rinkimus.

1924. VII. 16 Amerikos karo lai 
vai pirmą kartą atplaukė

' Klaipėdą.

no Laikinąją .Lietuvos vy- 
< riausybę.
1890. VII. 29 Piliakalniuose, Uk 

mergės aps. gimė drama- 
' turgas ir poetas Petras Vai

čiūnas.

Išėjo “Lietuvos 
Steigiamasis Seimas”
Jau atspausta ir netrukus pa

sieks parduotuyes .prof, dr- 
Vandos Dauglrdaitės-Sruogie- 
nės parašyta knyga “Lietuvos 
Steigiamasis Seimas”.

—r------------- ^=7.
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 užvažiavęs lietuvis, pirmos 1 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- | 
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 I 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- | 
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių, laisvamaniškų ir g 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- I 
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašytį čekį arba Money 
Orderį'

r AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

Taupykite dabar

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės bez-

46-ta GATVE IR ■ ARCHER AVNENUE

faDcnrmg StDokey’f ABC r

EVERT TREI 
IS A FAMILY TUI

Taupykite dabar. y

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

GROS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS : \
Bus skanių užkandžių ir įvairiausių perimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS •

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
ta Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
®x month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams 530.00
pusei metų$16.00
trims mėnesiams  $8.00
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams ,
pusei metu

$26.00
$14.00

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams __ ___
pusei metu ___
vienam mėnmui

Užsieniuose:
metams $31.00 
pusei metu $18.00 
vienam mėnesiui  $4.<X

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St„ Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. 

$30.00
$16.00
$3.00

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

lie- 
vi- t is-

Ar galėsime vieningai dirbti?
Vyresnio amžiaus Amerikos lietuviai žino, kad 

tuvių vieningas darbas yra galimas, jeigu turėsime 
siems aiškius ir suprantamus vieningus tikslus. Jie
moko rasti bendrą kalbą praeityje, jiems nesunku susi
tarti ir šiandien. Aiškūs veiklos tikslai yra pats svar
biausias dalykas, o dėl priemonių, atrodo, būtų galima 
susitarti.

Jeigu lietuvių ’tautos laisvė ir Lietuvos nepriklau
somybė būtų pats svarbiausias Amerikos lietuvių tiks
las, tai neturėtų būti sunku visiems rasti darbo pakeliu- 
je Į ši svarbiausią tikslą. Savo laiku ėjo gana aštrūs gin
čai, kokia ta nepriklausoma Lietuva turėtų būti: demo
kratinė ar kokia kitokia. Šitas klausimas buvo gana pla
čiai aptariamas tremtyje, vadinamiems dypukams dar 
nepasiekus Amerikos. Tas ginčas sukosi apie klausimą, 
kurią Lietuvos konstituciją priimti atstatomos Lietu
vos valstybės pagrindam

Gyvenimas parodė, kad ir šitie ginčai buvo berei
kalingi. Kokia prasmė ginčytis ir skaldytis dėl konsti
tucijos, jeigu neturime pačiu pagrindinio dalyko, kurioj 
galėtume tą konstituciją praktiškai taikyti. Visi žino
me, kad Lietuva yra Sovietų karo jėgų, policijos ir ko
lonizatorių okupuota. Jie panaikino krašto nepriklauso
mybę, Lietuvą prisijungė prie Sovietų Sąjungos, Įvedė 
visoje sovietų imperijoje taikomus pagrindinius Įstaty
mus ir nesirengia iš pavergto krašto išsikraustyti, jei
gu galingesnės valstybės neprivers jų tai ’padaryti. 
Kiekvienam aišku, kad pirmas ir pats pagrindinis klau
simas yra atsikratymas okupacinės sovietų valdžios iš 
pavergto ir labai žiauriai išnaudojamo krašto.

Jeigu pirmais pokario metais lietuvių tarpe 
buvo žmonių, kurie svajojo atstatyti autoritarinę 
ką Lietuvoj ir abejojo demokratine santvarka, tai
dien jau ir šitas klausimas nustojo degančios svarbos. 
Šiandien visos Lietuvos politinės grupės pripažįsta, kad 
naujai atstatoma Lietuva privalės būti demokratinė. 

Neturime kunigaikščių, kurie pretenduotų Į specialias 
privilegijas, neturime vadų, kurie pavojaus metu būtų 
parodę daugiau išminties, negu didelė lietuvių daugu
ma- Buvusieji vadai neparodė reikalingos” išminties pa-

dar 
tvar- 
šien-

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

Čekai patyrė, kad Tuchačevskis. kartu su Jakiru, 
Uborevičium ir kitais raudonosios armijos vadais bu
vo sušaudyti pačioje Maskvoje, dienos metu. Dzeržin
skio gatvės 11 numeryje esančio čekos namo kieme. 
Stalinas nenorėjo laukti vakaro. Jis 
“išdavikai" tuojau būtų sušaudyti.

Kad reikalas būtų tikras ir kad 
tikri. Stalinas įpareigojo marčalą 
vauti ekzekucijai sovietų karo
Hitleriui ir norėjusių nužudyti patį Staliną ir panai
kinti komunistinę santvarką visoje Rusijoje. Bliuche
ris balsavo už tai. kad generolai tikrai 
kad jiems reikia skirti mirties bausmę, 
atsisakyti nuo tos bausmės vykdymo.

reikalavo, kad

kaitinimai būtų
Bliucherį vado-

vadų, parsidavusių

nusikalto ir
Jis negalėjo

LIETUVIAMS GERAI PAŽĮSTAMAS SEROVAS

egzekucijai, o jaunas čeki- 
mirtį nešančiam čekistų bū-

Bliucheris vadovavo 
stas Ivan Serov vadovavo 
riui. Serovas buvo atleistas iš kariuomenės ir paskir
tas prie čekos. Jo viršininku buvo Jcžovas. kurį Sero
vas vėliau nušovė pagal to paties Stalino įsakymą. 
Stalinus Serova anksti pažino ir savo tarnybon jį 
Įsitraukė.

Serovas ir lietuviams gerai pažįstamas. Jis Mask
vos ėekoje paruošė visą birželio mėnesio instrukciją 
lietuviams išvežti į Rusijos gihimą. Instrukcijoje vis
kas buvo iš anksto numatyta. Pirmiausia, kiekvienoje

vojaus metu, o čftio gavo elgesiu jie pakirto rankas savo 
šalininkams. Didžiausieji autoritarinės i saldžios šatoūft- 
kai šiandien pripažįsta, kad Lietuva turės būti demęk- 
ratinė. Jiems šiandien jau aišku, kad demokratija rev^ 
kalinga patiems susiklausyti, ji bus reikalinga ir išlais
vintos Lietuvos pagrindams nutiesti. Šiandien turime 
kelias autoritarines grupes, gana smarkiai nesutinkan
čias dėl praeities Įvykių vertinimo, bet neturime nei vie
nos, kuri atsisakytų pagrindan dėti demokratiją.

Demokratiniai principai yra svarbūs šiandien vei
kiančioms lietuvių organizacijoms tvarkytis. Jie bus 
dar svarbesni, kai teks dėti pagrindus išlaisvintai Lie
tuvai. Bet ši problema bus sprendžiama Lietuvoje, išlai
svinimo metu Lietuvoje gyvenančių lietuvių. Mums 
svarbu rasti bendrą kalbą, kad mes galėtume padėti pa
vergtiems lietuviams išsilaisvinti ir atgauti teisę nepri
klausomai 'tvarkyti savo krašto reikalus. Lietu via! pa
sirinko demokratinę santvarką Pirmojo Pasaulinio Ka
ro pabaigoje, jie turės imtis demokratinių principų ir 
šiandien..' : ■ * ' •

. Eliminavus visą eilę klausimų, kurie savo laiku dau
gelį erzino ir ramiausių žmonių kraujo spaudimą pa
keldavo, galima būtų tartis dėl vieningos-veiklos.’ Turi
me politinių grupių, kurios apima visus gyvesnius ir 
politika besidominčius lietuvius. Turime pakankamai 
tikybinių ir profesinių organizacijų, kurios rūpinasi* 
mūsų gyvenimo filosofiniais klausimais ir kasdienybės 
praktiškais reikalais Turime pakankamai ir bendrų or
ganizacijų, kurios, kiek sustiprinus toleranciją, galėtų 
apimti visas veiklos sritis ir duoti progos pasireikšti 
kiekvienam asmeniui, Įdedant savo dvylekį Į bendrą lie
tuviškos veiklos - amalgamą. • . - >■ ?

Lieka vienas klausimas, dėl kūno lietuviai nepajė
gia susitarti, būtent, kas atstovauja Amerikos Hetuvius 
Kiekvienas lietuvis yra geriausias atstovas. Kaip lietu
vis moka, taip jis save atstovauja. Iki šio meto lietuviai 
šias pareigas labai gerai atliko. Gerą vardą jie išlaikė 
tinkamoje aukštumoje ne tik darbe, bet namie, kaimy
nystėje, savo profesijoje. Paskiri lietuviai • turi gerą 
vardą kariuomenėje, mokykloje, profesiniame darbe. 
Lietuviai iki šio meto gerai pasirodydavo ir politikoje. 
Lietuviai yra susiorganizavę Į Amerikos Lietuvių Ta
rybą, kuri apima visas politines grupes ir fratemales or
ganizacijas- Amerikos Lietuvių Tarybon nebetelpa ma
ža, naujai atvažiavusių grupelė, kuri nori dėtis nepoliti
ne, bet kuri varo labai kietą užsispyrusią savo politiką. 
Jie nori pirma primesti Amerikos lietuvių daugumai sa
vo valią, kad vėliau galėtų daugumą už nosies vedžioti, 
bet jiems nesiseka. Jie neturi protingesnių žmonių, tin
kamų nevykusios politikos vadovybėm Jų pastatyti po
litikai savo narius nuvedė Į akligatvį, iš kurie dabar ne
gali išvažiuotu - - r -- . . - • "7

Reikia būtinai susitarti dėl vieningos., atstovybės 
Washingtone. Jeigu naujai galvas keliantieji politikai 
norės ir toliau kenkti vieningos atstovybės reikalui; tai 
bendro darbo nebus, bet'jeigu-jie leis-Amerikos Lietu
vių Tarybai vienai kalbėti lietuvių vardų,, tai bendra 
kalba bus galima rasti visiems kitiems darbams. Wa
shingtone negali būti dviejų atstovybių. Iki šio .meto; 
Amerikos Lietuvių Taryba daugiausia podarė, jai rei
kia pripažinti atliktų darbų kreditas ir jai reikia padė
ti Įvykdyti kitus planus. Altui reikia palikti organi

.A. MIKULSKIS
U

(Tęsinys) nebepataisys. Be to, ji buvo: 
viešnia, labai pagerbta, tad toje

Lankydama rusų gimnaziją, jų televizijoje ir nedrįso ką; 
šoko “Kaspinų” šokį, kurį Lin
gys, pavadino mūsų tautiniu šo
kiu, nes vietoje rusiškų mėlynų 
kaspinų, jis vartoja tautines 
juostas. Ar mūsų tautinės juos
tos rusišką šokį padaro lietu
vių tautiniu šokiu? Kas Lietu
voje šoko “Gaidį”? Tai gryniau-<

nors neigiamo pasakyti, o i*

nuoširdžiai gaila tos m felon, 
pusseserės, kuri tikimo Buvo' 
priversta prieš mirt} labai ne
švankiai savo darbingą vardą 
suteršti. f <

Primenu to Klevelando S*” 
sias rusų šokis., Galėčiau pri- gius, mano mielus studentus ir

SPAUDOS KLUBO-NARIAMS!

š. m. liepos 2 A (ateinantį

narai,

Field House šaukiamas Lietu
vį Spaudos Klubo snstoinki-

susimaišęs, kad nebeskiri kur

j

ką šokią, nes kaip foklorinin- protingai elgia*. imdami šdkių; tautiniais motyvais papuoštos 
.k^’. :<8ei?i. P?StU fe^viei1. sav° % y Saęs suknios. Šokią šventėj matėsi

šidt tiek autentišką tautiniųir kitų tautines dainas, bet ir 
šokius, pasakas ir papročius.

^Vilnietis” pagarbinęs “dide-
Į autoritetą Lingį”, primena

yra labai geras šokių mokyto
jas, o Sagienė puikiausia admi
nistratorė ir “Grandlnėte” pui- 

_________ _______kiai tvarkosi to šoka. Jų šokimu' 
dar didesnį" šokiui autoritetą,' žavimės to plojame, bet pyfcste- 
viešnią iš Australijos, mano

rrailę, pavadindamas ją sceni
nio liaudies šokio močiute. Ji 
buvo ne sceninio, kaip bolševi
kai sugalvojo vadinti, bet tauti
nių šokių kvalifikuota mokyto
ja ir tautinių šokiui mokytojų 
paruošėja. Tautinių šokių mo-j 
čiutė buvo / garbingoji poetėj 
folkloristė J. Augustaitytė-Vai*' 
čiūnienė, prieš metus mirusi
.Čikagoje. Kada ji Marijampo
lės gimnazijoj, paruošusi gerą 
skaičių autentiškų tautinių še-J 
kių, pademonstravo Kaimo vai- Stebėsime, kaip toli tuo ksiu

* ’• - * * • įSagiai nu^ygiuGš. <
Po itevykuskS vapalidjMfto 

ta proga padarė vizitus Švieti- apie tautinius Šokius, apie ku-

visuomenės klaidinimo kėliu 
ir rusiškus bei fenkSktis šo-

mos, toje pat grupėje nebuvo

ševfkinis principas it žmonių 
individualios fantazijos ir lais
vės varžymas. Dėkui jūsų prt>-

- pagandinto laikraštėlto redak-
kiais. Tai neteisinga, nesąžtoinri ^^ felkd Tr vaiz-
vadina Sėtinąjį tautiniais šo-

ten, ak. Lietuvoj., yra priverstas 
būti lietuviu ir rusų- šokių šu

Krastd** pirmame , puslapyje 
įdėtos Vilniaus universitete stu

puotoje Lietuvoje. Vyrai dar

ką jis daro, ar nenori suprasti? iš yekįeliij' žavios studentės, ap-

stybiaiame teatre Kauno visuo
menei ir vyriausybės nariams,

kiskom “nažutkom®, o ant gal
vų uždėtos kartinėk. Vieton

oro Ministerijoj, tada. M. Baro
naitę, pasireiškusią baleto sri
tyje žymiais sugebėjimais, iš
siuntė Į Austrijos sostinę Vienų, 
Į folklorinių šokių instittutų: 
tada ji tapo pirmąja tautinių 
šokių akademike mokytoja. 
Sunku man kalbėti apie savo 
mielą pusseserę- Ji jau iš-ma
žens mokyklose išsiskyrė didė
liu talentu šokių srityje- Karje
rą ji padarė kaip tautinių šokių 
nepamainoma specialistė, bet būriai sudarkyti. _ ___ ____ __

stumiami iš tautos gyvenimo, jnafyąi reikalo letusial

-straipsnio, nieko nenusimano, 
galų gale,jišpriemapfie-fatrtT

liūčiai nenusimanė įr nenusi
mano. Jf jų nesfudljavo, pasiti-’ bartiaėję Uetuvajė yra- sukur- 

.ta ir pasiekta. Atvažiuok, bro-

gus”. Kad mūsų tautiniai* dra- 
ir planbdigai

asmeniniame gyvenime ir tau
tinių šokių populiarinime ji im- 
ciatyvds nerodė, vis reikdavo ir 
Filharmonijos Ansamblyje, vė
liau Čiurlionio Ansamblyje, nuo 
Tai priminti: “Šoky isšlifuoti bei’ 
išlyginti” . Ji darbą pradėjusi 
Kūno Kultūros Rūmuose, su- 
maža šokėjų grupe, pernai Vil
niuje pamačiusi valstybiniu 
mastu suruoštą masinę šokių 
šventę, be abejo, abstulbo ir’ 
nepastebėjo nei rusiškų šokių, 
nei subiaurintų mūsų tautinių 
drabužių: Tuo “Vilnietis” tenėfc 
triumfuoja, nes pedagogai ir 
psichologai gerai žino,, kad

dė, todėl vargšas “Vilnietis”.

ima kaip vežikas koliotis. Deja, 
“Vitojeti”,. koitojimais tiesęs- 
neužstopins. Duotais pavyt-

Kas imnns, laisviems lietu
viams tinka, kur nėra bolševi
kinio purvo, viską mielai nau
dojame ir scenose" išpildomą: 
Mes iš patyrimo žiaome, kad 
ok. Lėtu vos kurtį ai turi prisi
taikyti prie ėtemų aplinkybių 
irtą trferufejame- širdingai 
sveikiname už tuos kūriniusį 
kurie sukurti ne pagal koman-r

rajonai dėvėjo drirtingHs tautfc: 
nius drabužius, pais savė aun- 
žudei. Matėme gerai nufilmuo
tą Dainų, šokių ir Ansamblių 
šyett^. MatBofe to- tupfr įfet iŠ fietirriSkoZširdies gėli
nius drabužius”, kuriais pasi- min trykštančiais jausmais. Neįtins drabužius”.

zuotų lietuvių atstovavimas Washingtone. Susitarus.§l110s senatvės sulaukę vi s i
šiuo reikalu, galima rasti bendrą - kalbą visais" kitais 
klausimais^

didesnėje statyje buvo paruošti gyvuliniai ir preki
niai vagonai, į kuriuos suimtuosius grūdo ne tik Kau-. 
no, bet kiekveinoje didesnėje Lietuvos stotyje. JPrie. 
vagonų buvo paruošti labai žiaurūs sargai, nieko prie 
jų neprileidusieji. Serovas paruošė reikalingus sunk
vežimius ir jiems reikalingas palydas lietuviams su
imti ir išvežti. Svarbiausia, Serovas iŠ anksto buvo 
paruošęs sąrašą, tų lietuvių šeimų, kurias okupantas 
norėjo išvežti iš okupuotos Lietuvos'.

Visi įtakingesHieji lietuviai komunistai žilojo 
apie pasiruošimus lietuviams suimt ir be jokio teis
mo išvežti prievartos darbams. Tai žinojo ne tik An
tanas Sniečkus, bet ir dešinioji jo ranka Aleksandras 
Gudaitis - Guzevičius, kuris lietuvių tautos istorijon 
nenorėjo patekti čekisto vardu, bet nekaltu ra
šytoju.

BLIUCHERIS IŠBALĘS ŠAUDĖ KOVOS DRAUGUS

Sovietą maršalas Bliucheris, kofmandavęs visas 
sovietu karo jėgas Sibire ir kiniečių pasienyje, buvo 
visas išbalęs, kai čekos kieme, didiesiems sunkveži
mių motorams smarkiai einant, įsakė sušaudyti nu
teistą Tuchačevskį, .Jis pats nešaudė, bet jam buvo įsa
kyta prižiūrėti nuteistų sovietų maršalų sušaudymą.

Bliuchcriui buvo labai nepatogu^ nes jis pats su 
Tuehačevskin ir kitais sovietų kariais kovojo Įvai
riuose Sibiro frontuose. Bliucheris ntoteisė Tuchačev
skį ir kitus generolus mirti, o netrukus ir pats buvo’ 
nuleistas ir sušaudytas. Tuchačevskis buvo nuteistas' 
už konspiraciją su vokiečių aukštais karo vadais, .o, 
Bliucheris už “parsidavimą japonams”. Stalinas tu
rėjęs davinių, suteiktų pačių šnipų, kad Bliucheris, 
“šimtaprocentinis revoliucionierius”, patikėjęs Lėni-,

džiaugiasi tuo ką daro jauni
mas, į detales nekreipdami dė
mesio, nes žino, kad jau nieko

tradą. Deja, tai ne tautiniai- 
drabužiai. o tautiniais motyvais 
papuoštos paprasčiausios suk
nios. Taigi,, žmogeli, esi visiškai

kartų kalbėjau Lietuvai per “A4 
menkos Baisą” ir'daug muzi
kų įtikite girdė j d,' tad -manot

. (Nukelta į 5 psL

do dėstomais principais, negalėjo tikėti, Sad Tūcna- 
čevskis būtų šnipinėjęs vokiečiams, kaip jis pats nie
kad nesnipinė jęs japonams?

Kol Bliucheris teisė, klausinėjo ir šaudė savo ko
vos draugus, sovietų čekistai tardė Bliuėfi'erio vado
vaujamą armiją tolimuose Rytuose. Aukštas vietas 
užėmusieji čekistai tardė sovietų karo vadus? jiems 
ruošė teismus, kaltino būtais ir nebūtais dalykais.

Sovietų čeką nešaudė Tolimuose Rytuose karo 
jėgas komandavusių raudonarmiečių. Aleksander Go
lovanov, Stalino pakeltas į sovietų aviacijos marša
lus parūpino galingus transporto lėktuvus suimtiems 
raudonarmiečius gabeati į Maskvą. Kai Stalinas mi
rė, tai šis aviacijos maršalas, kovose niekad nedaly
vavęs, buvo atleistas iš pareigų, bet Ježovo laikais jo 
didžiausias žygis buvo nuskrisdinti suimtus sovietų 
pulkininkus ir generolus į Maskvą tardymams. Kai 
skrido paskutinis sovietų karo transporto lėktuvas iŠ 
Sibiro; tai maršalas Golovanovas garo įsakymą skri
sti į Maskvą kartu su kitais sovietų kariais. Taip Sta
linas. atsilygindavo glaudfesruenis savo beadradar- 
biams. ’ : 5 ' • '

STALINAS ŽIAURIAI KALTINO JEžOVĄ

Ježovas buvo niekšas. 1938 metais jis nužudo 
daugelį visai nekaltų žmonių. Už tai jis buvo sušau-t 
dytas. / . -

Panašai!* Ilkiaio satilaufcė ir JefoVti jpėdinia Be* 
rija. Jis gerokai apvalė ėetess rtrffrvybpr likviduoda
mas visus Ježovo draugus, iškeltus aukštoms ; parei
goms čekoje. Jis buvo Kkvtotoolas už tai,Aad jis Jik-1 
vidavęs daugelį visai nekaltų žmonių.

Berija stengėsi apraminti krašto nuotaikas. Nau
jų teismų ir bylų karininkams jis nekėlė,- bet apvalėj 
čeką nuo senų čekiit^.-

Aš labaš atidžiai klauaiatfsT šių pasakojimų apie: 
Rusijos komunistų vadų likhhą, nšes Miekur kitur tik-’ 
slių žiniiy^ii^ jjte ttegali gauti. Patįįs- nifiM-sieke ne
skelbia apie svarbeanių komunritų paskutines dknas, 
tuo tarpte' visiems* (domu tai patirti. Jeųni žmogų* vi-‘

Ježovas buvo sovietų sovietų karmiškų žudynių 
orgStiizatorilis. fee Stalino žinios jis nieko nedaryda
vo, Visi žinojo, kad jis gerokai nukerdavo ir galėda
vo mesti nekalbiems generolams pačius žiauriausius 
kaltinimus. Jis pakviesdavo jaunesnius čekas kari-' 
niūkūs, kad pasimokytų, kaip reikia tardyti it pasiek
ti rezultatų iš nfekalčiausių pasikalbėjimų. Vienas so
vietų geenrolas; besikalbėdama* su Stalinu apie 15MO 
metus, šitokius žodžius įdėjo į Stalino lūpas:
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liau už visų tą dtortJą. j s m Mirt >aa 
gina, tai fate primato būti- tragiškas:

J (Baa dfeugiau>”

Naujieną Piknikas
' > v ‘ * e 7' \ .

įvyks š. m. LIEPOS 18 DIENA

•prie 46-tos ir- Archer Avė.
Visi maloniai kviečiami: piknike ^dalyvauti j



Gyveno 3208 West 66th Street

EUDEIKIS
DAIMIDGAIDAS

Nuliūdę lieka:

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE <7-8600,
TeL: YArds 7-1741 - 1742

1739 So. Halsted St, Chicago, Ui. 60608

LIETUVOS VARDO KILMĖ

KNYGA

Phone: YArds 7-1911

Druskininkuose. Kaune, Naudeliuose, 
[us aprašymai, ką ji ten matė, kokias

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

RANGER 
HRE IS 1
WILDFIRE

būtų buvę geriau, jei gi konfe
renciją būtų sušaukta šį rude
nį, kai bus paaiškėję Amerikos 
prezidento rinkimai, bet Tito nei 
sutiko nusilenkti Brežnevo argu
mentams.

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

Jis pareikalavo, kad konferen
cija privalo būti šaukiama da
bar, jeigu nori, kad pats Tito 
joje dalyvautų.

Anthony- J. Powell 
(Povilonis) prezidentas

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

diktatoriui Titui
B EIXJBADAS, Jugoslavija. -L 

Sovietų Sąjungos diktatorius Le
onidas Brežnevas nusileido Ju
goslavijos prezidentui Titui ir 
sutiko šaukti Rytų Vokietijoje 
Europos valstybių komunistų 
parti j u konferenciją. Brežnevui

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, Ill. 60608

Mirė 1976 m. birželio 28 d. 7:15 vai. ryto, sulaukusi 24 metų am
žiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pustau 
gas daryti Įtakom j krašto po*itik% >102 psl. Kaina J1.50

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 S. Western Avė.

Ketvirtadienį, liepos 1 d. 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 
šv. M. Marijos’Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. piane Yore giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiam dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
-ir atsisveikinimą.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

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

MALU'ENOS, CHICAGO t, ILI___ WEDNESDAY, JUNE 30, 197S

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I,, 2533 W. 71st Street-
H -> Telef.: GRovehill 6-234M

Knygos buą išsiųstos, jei f 1.50 Čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

vyras, sūnus, tėvai, sesuo, giminės.

Paliko nuliūdę: vyras John Yore, sūnus Michael, tėveliai — Alvi
na (Girdvainytė) ir Edward Bartkau sesuo Janice Bartkutė, uošviai 
Josephine ir Bernard Yore, švogeriai — Bernard Jr., jo žmona Mary 
Jane, Daniel ir Thimothy Yore. švogerka Judith Nikas ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS jCį Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

4 (Arch Supports) ir t t.
Vai.: p—4 j, 6—8. Šeštadieniais 9—1'
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629

T»ief4 PRospect 6-5084

Skolininkų (creditors), jeigu 
jų rastųsi, prašome kuo grei
čiausiai atsišaukti ir priduoti 
3skaitąs, šėrininkų (dalinin- 

į) prašome greitu laiku pri
siųstą savo pilną vardą, pavar
dę, kiek turite šėrų ir kiekvieno 
šėro numerį. Siųskite bendro
vės sekretoriui: Joseph K. Sta- 
lioraitis, 6418 South Rockwell 
SLr Chicago, Illinois 60629.

-> , ’’p.“ /

Pagal Valstijos įstatus, atmo
kėjus visas išlaidas ir turint tik
slų šėrininkų sąrašą, bus nu
statyta kiek už šėrą išeis pini
gų ir tada šėrininkams bus pra
nešta, kur ir kaip gauti jiems 
priklausomus pinigus. Tą viską 
atlikus, bendrovė pagal šėrinin
kų nutarimą ir pageidavimu 
bus oficialiai ir formaliai likvi
duota — dissolved.

DR. PAUL V. DARGiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

Kas antrą šeštadieni 8—3 vai 
Tolu. 562-2727 arba 562-2728

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L I N YC I A
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai’: PR 84)833 ir PR 8-0834

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

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

\ 2454 WEST 71ft STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Razld. telefu Gibson 8-6195 v 

Priima4igomuą pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepiu tai telef. GI 8-6195.

*Di»va* yra dvasia Ir |o garbintojai turi garbinti jį dvasia Ir 
; tiesai — Jono 424.

Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 
dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
Širdies sumanymus; todėl tikras ir jam patinkama5 garbinimai turi būti 
darytas iš tikros žir&ęs, dvasioje ir tiesoje.- Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
patinimas visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta pradinis Dievo meiles įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
Mrdyje. Tačiau vartai g ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Visi žino/kad mirtis yri žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygute kiltis po mirties"', kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

DU VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

Tek PR 8-1223
OFISOik VAL.: pirm., an trad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

, pagal susitarimą. > ?

Negaliu neprisiminti ir tų iš 
musę, net žymių veikėjų, be
silankančių OK Lietuvoje, res
toranuose prasėdėjusių, pama-

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

DR. LEONAS SEISUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an^ad. nuo 1—4 po pietų.
ketvįrtad. nuo 5—7 vai. vak.
/ Ofiso telef.: 776-2880

Naujas rez. telef.: 448-5545

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
-2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DI. 974-4410

iš tolo žvilgterėjusių j vadina
mus dangoraižius * Antakalnyje 
ir čia giedančius garbes him- 
nus okupantams. Reikėjo ar
čiau prieiti prie tų dangoraižių, 
patikriiiti kaip veikią vanden
tiekis, kaip atrodo laiptai lauke 
ir viduje, kokios lubos, kokios 
vonios ir kas juose įgyvena. 
Reikėjo nuvykti į kolūkius, pa
matyti jų baisų skurdą, apleis
tas trobas, pamatyti kaip pen
sininkas savo karvutei, kaip 
egiptietis vergas, pats ratais ve
ža šieną, ką jis valgi), kaip ap
sirengęs. Tuomet būtų kita kal
ba. Buvo gėda skaityti, kaip 
Marijošius didžiavosi, kad teat
re sėdėjęs direktoriaus ložėj, 
buvęs iškilmingai priimtas ir“ 
aukštųjų pareigūnų vaišintas- 
Čia jis išdidžiai galvą iškėlęs 
vaikšto, o ten, už suteiktą oku
pantų malonę, žinoma, nusi
lenkė nekartą iki žemės. Kitaip 
ten negali būti. Kur mūsų savi
garba? Nejaugi reikės čia -orga
nizuoti’ partizanus ir -tautos - iš-, 
gamas rišti prie gėdos stulpo?! 
& to ■ SWOt" “Karj-s” ,

Daugelis nori patirti, iš kur yrą, kilęs Lietuvos vardas, Dėt 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuviu tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. .

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
.gyventojus ir ga m tą. 1 ^00 H etuvišky vrėtova rdzi y šą rasas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

TEk — 3 E3-5393

OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS -IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ "AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. ANNA BAUGIUS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
® GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

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

Pasveikink .avu draugus- 
per “NauJtunas’

DR. FRANK PtiCKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA" LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71st St/— Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-113S-1139

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausi ir xntki

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT* • ?.T<?AS) 

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

c (AacSr T?
Lietuvoje ne tik nesmerkiame, 
Jifiųsn^Įi saui ‘dacf kuiĮijpiĮsnu 
bet didžiai gerbiame, nes jie 
kuria tautai ir išlaiko tvirtą 
tautos kamieną- Aš pats su 
Čiurlionio Ansambliu dainuoju 
Juzeliūno, Kavecko, švedo įr 
Klovos dainas, neskaitant vy
resniųjų, kaip Karoso ar And
rulio. Mikulskienės kanklių stu
dijoje skamba Švedo, Klovos, 
Balčiūno ir kitų muzika. Se
kančios Dainų Šventės 'progra- 
mon paėmėm keletą ok. Lietu
vos kompozitorių dainų. Ar jūs 
taijS darote? Tai kur niekini
mas ar ignoravimas?!

Gaila man tavęs, vargšas 
v*Vili|ieti”, nes už duonos kąsnį 
esi .priverstas kolioti savo pa
dorius brolius.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

■ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

Tel. WA 5-3063 .

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas" lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas/ IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų aisiminimų<tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ ,PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo. _Vilniuje,.Ti 
Klaipėdoje~ir Palangoje. . ____ _ _____
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalbą. T 4 _ x

M. Zoš^enko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. PakaHdU, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaiųa S2.

Vincas ŽamaitU. LIUBLINO UNUOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl Kaina $1 JO. 

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILU 6O6O8

Atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir prid^am 
čak| piniginę pa r laidą.

Pagal šėrininkų nutarimą ir 
pageidavimą, namas buvo par
duotas ir gegužės 197(> ni. 28 d. 
legaliais dokumentais nuosa
vybė buvo pervesta naujiems 
savininkams.

MOTIEJUS BUČIŪNAS 
j Gyveno 6915 So. Rockwell Street

Mirė 1976 m. birželio 29 d. 12:35 vai ryto sulaukęs 59 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps.. Reiklių kaime.

Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko nuliūdę: Lietuvoje 2 seserys su Šeimomis.
Laidotuvėmis rūpinasi Irena ir Petras Beinarauskai.
Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St.
Ketvirtadienį, liepos 1 d. 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Motiejaus Bučįūno giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kvrečiamĮ dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. » , .

< / - Nuliūdę lieka:
’ Seserys, gminės.

Laidotuvių. Direktorius Donald A. Petkus. TeL 476-2345.

0R. K. G. BALUKAS . 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford t 

Modicai Building). Tel. LU 5-6446 
Priima Ugoniua pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Viešas pranešimas — ( 
Public Notice

.. . ■ c '•« -JUri ■ L
Smomi pranešame publikai, 

skolininkams *•J (creditors) 'Ir 
bendrovės šėrrninkainš (dali-' 
ninkams); kad Lietuvių LiuosV- 
bės Namo Bendrovė, Cicero, 
Ui- pardavė savo namą, esantį 
ant 14th Street ir 49th' Court 
Cicero, Illinois-

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
.? CHIRURGIJA 

Tolof. 695-0533
Fox Yelloy . Modicai Cantor

__ SUMMIT STREET
ROUTE 58, ĘLGIN.JLLINOis

DR. P£TER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71at STREET 
Pfisa*: HEmlock 45349 

388-2233
< , 7 QFISO V ALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—' 
antrai, penktadieni nuo 1—5. 

ir šeštai tiktai susitarus.

ŠVENTO RASTO PAMOK*VU: iR PAAlSKiNiMAi
KIEKVIENA DIENA SOTINI KRIKŠČIONIUI

KEZ.: GI S-0873

DR. W. EISIM • 'EISIMAS
■ AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132'So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441 561-4605 '

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN A V c. 
5214 N. WESTERN AVE. e*-:'- - ■: -< ;

Tel^įonįu atsakomas- 12 v

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 

Tik susitarus. \ ,
Trečiadieniais uždaryta.

MOVI N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairip atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
s -JTefeiT FKcntier-&88Ž? m



Mero Richard Dalev dovana čikagiečiams
K-

Buvo didžiojoj Chicagos spau- vi salė su plačia scena ir mažiau
siai tūkstančiui žiūrovų kėdėmis 
pristatyta asla. Iš to pastato ( 
čia sklinda garsiakalbiais išve- j' 
džiota, žinoma, triukšminga, bet, 
švelni nepertraukiama muzika 
ir bet kokiai programai praside
dant pranešimai ir paaiškini
mai. Krantinėje prie kiauto bu
vo pastatyti vienas povandeninis 
laivas ir Pakraščių Sargybos lai
velis, panašus Į kurį Simas Ku
dirka buvo nušokęs laisvės ieš
kodamas. Abudu laivai buvo 
“open house”, dėl to publikos no
rinčios pamatyti tuos laivus iš 
vidaus buvo daugiau negu buvo 
vietos.

Ar visa publika pėsčiomis tu
rėjo nueiti ir grįžti išilgai viso 
barako? Kol kas vos įėjus, ba-

doi skelbta, kad savaitgalį — 
šeštadienį birželio L’3 ir sekma
dieni — 27 dienomis publika ap
silankytų, pamatytų ir pasi
džiaugtų Chicagos miesto pilie
čiams suteikta dovana — 
pertvarkytu, perstatytu ir su
modernintu Navy Pier, kas mies
tui kaštavę $7 milijonai su kau
pu.

Firmąją dieną, šeštadienį, ati
darymo ceremonijoje neteko bū
ti, bet buvo manyta, kad publi
kos antplūdis sekmadienį bus 
net didesnis kaip buvo šeštadieni, 
kai Navy Pier athdarė pats fun
datorius R. J. Daley.

Bet sekmadienį 11 vai. prieš
piet nuvažiavus publikos tebe
buvo labai maža, nors iki pro
gramos pradžios prisirinko apie rako fronte stovėjo nedidelis au 
kokia šimtine. 

9

Atvažiavus prie to originalaus 
pastato, iš lauko pusės paliktas 
visas frontims fasado galas nie
ku nepakeistas. Nauja buvo 
šiauriniu pusės mylios ilgumo ba
rako šonu pastatyta labai plati 
ir ilga dengtu stogu veranda iš
ilgai visą pusės mylios baraką. 
Tik pasiekus patį tolimąjį Na
vy Pier galą atsiskleidžia publi
kos malonumams ir reikalams 
pritaikintas ekstra pastatas, su 
mikštų gėrimų ir tokių užkan
džių kioskais, suoleliais ir kėdė
mis publikai atsisėsti ir Įvairiai, 
daugiausiai vandens sporto pro
gramai stebėti. Viduryje pasta
to yra didžiulė, labai aukšta, ap
skritomis lubomis — stogu, erd-

I

Sen. Henry Jackson išleido rinki
minei kovai visas savo santaupas. Jis 
anksti įsitikino, kad partijos kandi, 

'datų prezidento pareigoms jis ne
bus. Jis surinko virš dvieju šimty 
atstovy partijos konvencijon. Jis 
vis dar mano, kad su tais atstovais

• jis galės vieną kitą dalyką išsiderė
ti iš partijos vadovybės ar būsimo 

prezidento. t

... JR

Canon, Cofin. t’ž paveikslą “Po me SLA seime -Hepps 5-8 d. 10 v. 
j ra” jai paskirta $100 premija, j Pick-Congress viešbutyje, 
i Parodoje yra išstatyta apie 1,- ” ” " ‘
300 kūrinių, ji tęsis iki liepos 3 iš kilų apylinkių tautiečių, jų 
dienos. —

—Kazys Dobilas, Cicero, IĮL

šiame piknike dalyvavo ir

tarpe Pranė ir SI. Pallabai, P< 
Paleckis, p. šilas, Laurinaičiai 

, • pr.-fab.

tobusiukas su stambia: iškaba 
’’Fortconvenience of senior citi
zens”. Ar jis važinėjo visus “sin
jorus” ar savo senumo įrodymu 
Įrodančius pensininkus, neteko 
patirti, bet tą dieną tokių “sin
jorų” labai mažai tesimatė. ,

Pagaliau radijo garsiakalbiais 
publika buvo pakviestą akroba
tų išdaigų pažiūrėti. Tikrai bu
vo ko žiūrėti. Akrobatų pora pa
silipę j labai aukštą iš nerūdijan
čio metalo pastatytą laibą stiebą, 
jo galūnėje išdarinėjo visokius* 
“numerius”,. “Įrodydami”, kįad 
žmonės, o akrobatai tikriausiai 
yra iš beždžionių išsivystę. Nors 
to vyro ir moters išdaigas plono 
stiebo viršūnėje jokia beždžionė 
nepadarytų, bet akrobatai, savo

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

. 2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted -et., Chicago, I1L 60608. — Tel. 254-3320

V. VALANTINAS

programos dali aukštybėje šau
niai atlikę tais stiebais žemyn 
“riščia” nubėgo, kaip tikros bež
džionės! .

Šiems baigus, atskrido helikop
teris dviem akrobatais- (kitais) 
nešinas ir Įrodė, kad’svyrai ne
gali padaryti, ką moterys gali : 
nors abudu akrobatai laikėsi he
likopterio “lauko pusėje”, bet he
likopteriui plačiu ratu viršum 
ežerą, kokių 1,000 pėdų aukšty
je skraidant visus pakaruoklio 
triukus išdarinėjo tik ji — mo
teris, net virvės galą dantimis 
įsikandusi dideliu greičiu besi
sukdama aplink save ir — nenu- 
krisdama! Toliau sekė greitlai- 
vių greito plaukiojimo numeriai 
su dviem, vėliau nėt»su trimis 
vandens čiuožikėmis perčiuožiant 
tam tyčia pastatytas kliūtis. 
Apie Navy Pier niekas jokios 
“literatūros” neturėjo. jpr.

vų: invalidas, mirė-birželio 21 
<1. palaidotas <v. Kazimiero lie
tuvių kapinėse, f-'

— Rašyt. Birutės Pukeliavi- 
ėiūtės romanas “Rugsėjo šešta
dienis” yra išleistas latvių kal
ba “^eptembra sesdiena” var
du. Išleidor Gramatir Draugs 
New Yorke.

—Rašyt’. Antanas Vaičiulaitis, 
Washington, D.C., birželio 23 
d. pradėjo 71 amžiaus metus.

— George Jonikas ir jo orke
stras gros Naujienų, piknike lie
pos 18 d. Polonia sode, prie 46- 
(os ir Archer Avė. Visi kviečia
mi dalyvauti. ?_

— Faustinos ir Mečio Macke
vičių sodyboje,,Lockport, Ill., 
prie Chicagos liepos 4 dieną, 
sekmadienį, įvyks liaudininkų 
suvažiavimas. Numatoma’daly
vaus daug atstovų ir iš kitų vie 
-tų: Alena Devenienė, iš:: Santa 
Monica, Cąlįf., Albertas Ošia- 
pa$ iš New Yorko, .Vytautas Ma 
čys iš Worcester, Mass., i r daug- 
kilų. Suvažiavime bus svarsto
mi baugiausia Lietuvos laisyihr 
mo reikalai. Pranešimus darys 
prof. M. Mackevičius, G. J. La
zauskas, Vyt Mačys, Alena Dė- 
venienė ir kt. ?

Ši suvažiavimo diena skiria
ma tik sąjungos nariams ir jų 
šeimoms. Organizaciniai reika
lai bus svarstomi kitą savaitę 
LVLS-gos Tarybos posėdyje.

— Venecuelos Lietuvių drau
gijos pusmetinis narių susirin
kimas Įvyks š. m. liepos mėn. 3 
d., šeštadienį, 2 vai. p. p. 4500 
So. Talman avė. svetainėje. Na
rių ■ dalyvavimas būtinas-

' VaMvba

TAISOME KOREKTŪROS' 
(KLAIDAS

“Tiesos žodžio” š- m. birželio 
29 d. laidoje K. Strėvos str. *Ko 
verti PL Jaunimo Kongresai” 
atspausdinta, kad Antrasis PL 
Kongresas kaštavo “1150,000”, 
o turėjo būti: $150,000”. To
liau, atspausdinta, kad 'III jį 
PL Jaunimo Kongresą rengiant, 
telefoniniai pasikalbėjimai kaš
tavę per $10,000,—gi- turėjo bū
ti “II-jį PL Jaunimo Kongresą 
rengiant”... z

TERULKlubas rengia smagų pikniką 
liepos 4/ et Onos Bruzgulienės sode. 
Pradžią'rlŽ^yal. Bus smagi muzika 
šokiams,4 skanių valgiu, gėrimu įr 
daug gražių dovanų. -Visus kviečia 
atsilankytrir smagiai praleisti laką, 
-f ’ Komisija ir Valdyba

TRUMPAI

MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, RL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies [vairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ*

AMOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas* Naujausi kraustymo 

įrankiai* Ugu metu patyrimas.

2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.IUS .
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais. <

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų 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
tuviškų reikalų renesanso. X 
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadoje metams — $30.00, puse^ metų — $16.00,

trims mėn. — $B50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama srvaftf nemokemeL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Lietuvių Evangeliką Tėvi
škės bažnyčioje bus minima 
Amerikos 200 m. nepriklauso
mybės sukaktis liepos 4 d; Pa
maldos prasidės 10 vai., o mi
nėjimas bus vidurdienyje. Da
lyvaus kunigai— A; Trakis,P. 
Burbulis, P. Dilys, J. Juozupai- 
tis ir S. Neįmanąs.

-—T radio inė Lie tu vii r- d i end 
Putnam, Conn., ruošiama lie
pos 25 d. Iš Brooklyno bei lie
tuviškų New Yorko apylinkių 
organizuojama ekskursija . au
tobusu. Tradicinis lietuvių: pik
nikas Kennebunkporte, Maine, 
ruošiamas liepos 4 d. Progra
moje dalyvaus Onos Ivaškie- 
nės tautiniu šokiu ansamblis ir 
kompoz. Juliaus Gaidelio vado 
vaujamas Brocktono lietuvių 
parapijos choras.

— Prel. Jonas Balkonas iš
rinktas Kunigu Vienybės cent
ro valdybos pirmininku, > kun. 
Kazimieras Pugevičiusr^--vyk
domuoju vicepirm., kun. Jurgis 
Gurinskas — vicepirm., kun. 
Vytautas Pikturna —sekr.^ kun. 
Viktoras Dabušis — ižd.

— Dail. Giedrė Montvilienė, 
Brookfield, Conn., dalyvauja 
The Silvermine Guild of Ar
tists meno darbų 'parodoje,New

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAI

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

REAL ESTATE S.
Namai, žemė — Pardav

, PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

. Cenn&k Boat- Chicap^> IP Virgiui* 7

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL. REALTY
- INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. 778-223

BY OWNER
1500 NORTH — 3500 WEST

3 flat brick. 2 — 6’s and 1 store. 
Store can be used- as a 3rd apart 
Automatic hot water heat. Full bese- 
ment No VA or FHA loans. $29,000

- -- 227-3820.

.. PASISEKĖPIKNIKAS C:
Praeitą sekmadienį Vyčių sa

lėje ir daržely įvykęs Brighton 
Parko Namų Savininkų dr-jos 
piknikas gražiai"4 pasisekė. Pri
sirinko gera šimtinė tautičių. 
kurie gerai nusiteikę vaišinosi. 
Poros salės vidurv įvairius šo
kius šoko bei patelius- sudarė. 
Kai daugiau svečiai pasivaiši
no, tai tuojau,lietuvišką daine
le užtraukdavo; kad net sienos 
lingavo. Atrodė, kad tai dr-jos 
pirmininko, p. - Parulio, sekr. Ą. 
Barkėvičians, S. rBartkutė^ 
kt. -vaidybos narių nuopelnas. 
. Pirmininkas pristatę.-iš SLA 
6 apskr. susirinkimojhtstovą^P. 
Šulą, kuris patSgmo 'tautiečius 
dalyvauti 90 niętų j^biliejinia-iTel; 421-6100.-

— Didelis pasirinkimas pa
veikslų ir rėmų. Dėl išsikėlimo 
į Fiordą kainos per pusę suma
žintos dail. Antano Petrikonio 
Marquette Meno galerijoje 3215 
W. 63 St. (prie Kedzie Avė.)’. 
Tėl.' 436-2112. Galerija atdara 
7 dienas savaitėje visą birželio 
mėnesį. (Pr.)

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu, garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

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

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

pajamų per men. Brighton Parke. 
$28,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

6

BUD’S REAL'EST
PIRKSIT — PARDUOSIT 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnau 
BALYS BUDRAJTK

4369 ARCHER AVĖ. CHIC^ 
L’eL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVI 
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AV 
TeL 257-6861

M. A* ŠIMKUS
Real Estate. Notary Publ 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 25^ 
Taip pat daromi vertimai, gii 
Iškvietimai, pildomi pilietybėj 

šymai ir kitokį blankai.

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
viu Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,009 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowmeht apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms? Klaus 
kite apie grupinę. Akcidentąlę 
apdraudą';.organizacijų na
riams — tik j $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų -skambinkite Kristi
nai : Austin - % < Naujienos

- - (Pr).

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 K. A* M.

Lietuvių kalba: Yisdien nuo pirma- 
dienio iki penktadienio 12:30— 

x ■’•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, Hi. 60629

srangcnyb**. Laikrodžiai. Dovanos 
visoms progoms.

I2J7 WEST 6Srd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

BUILDERS AND CONTRAC
Namy Statyba Ir Ramont

CONDITIONING
DOMAS ŽUKAUSKAS 

4444 So. WESTERN AVE 
Chicago. Hl. 60609 TeeL VI

33
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62—S0 M. AMŽIAUS VAIRUO' 
Tiktai $71 pusmečiui automo 

Liability .apdraudimas pensinio!
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-3775

HOMEOWNERSPOl

1 Call Frank Zapolis 
_ 3208V2 W.95th St.

GA 4-8654

STATE FAX

INSUKANt

PUIKf KJiYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

. D< Juozas Diupari*. ■ ŽEMĖS ŪKIO.ŠVIETIMAS. Studija. Eleis- 
to Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

■ ’ ■ ■ - i- "'V'- ■

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu 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 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. '' .

Knygos apie žemė* ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra-arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knygą su tokia meilė Lietuvos 
žemei' parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertrauktu Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus 
mai Tėvynei Lietuvai”. . A . ; . .. , . _

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00, 
Gaunama Naujienose. ' V./ t '

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

myli-

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS, 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

LAIKRODŽIAI IR BRANGSHYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telefj REpublls 7-1*41

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS/406S Archer Are 

Chicago, III. <0632. TeL YA 749TO

Didžiausios, kailii 
pasirinkimas 

peš vienintelį 
ivį kailininką 
Chicagoje

xNORMANJ 
URŠTEtf
^.TeL 263-5i 

(įstaigos)
677-8469

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, HL 60601

PASISEKIMĄ BIZNYJE 
‘NAUJIENOSE” — TURI GERIAU 

BIZNIERIAI KURIE GARSINA:

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

(Pr).

PLEASE.'

4 __ NAUJIENOS. CHrtAGO t. ILL WEDNESDAY, JUNE 30, 1976

:i

"O’ t n>i with »

PAYARDS IR VARDAS

ADRESAS

NAUJIENOS, 
T'39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 60608

0 Siunčiu_________dot Naujienų prenumeratai, Jubib’ejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimą.

Juozės Vaičiūmenęš knygos

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kąina $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, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų. ‘ „

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or- .
derj tokiu adresu:' .. > . S* -

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

to get the 
Zip Codes 

of 
people 

you

J When you receive ■ letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Poet Office
or aee their National Zip 
Directory. i

3 Local Spa ean ba found 
ou tba 22p Map in tb* 
butines* page* of your




