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NEW-YORK, N. Y. — New 
Yorkan suvažiavo virš 5,000 de 
mokratų partijos atstovų kandi 
datui į prezidentus parinkti.Jim 
my Carter yra tikras, kad jis 
bus partijos kandidatas.

- Dabar įvairiausi spėliojimai 
eina dėl viceprėzidentūros. Pra
eitą šeštadienį pats Carteris pa
skelbė, kad yra 8 stiprūs ir ge- 

’ ri kandidatai viceprezidento pa
reigoms. Tuo tarpu pirmadienio 

■rytą jau buvo tiktai trys kandi
datai. Jimmy Carteris bando su 
sitikti ir pasikalbėti su kiekvie
nu kandidatu, bet jis dar neskel 
bia savo nuomonės. Jis pareiš
kė, kad jis pasirinks viceprezi
dentą tiktai, tada, kai pats bus 
išrinktas demokratų partijos 
kandidatu prezidento parei
goms.

Adai Stevenson gali būti 
viceprezidentas - -

Amerika myli 
laimėjusius

NEW YORKAS.— Amerikos 
Atstovų Rūmų narys ir kandi
datas pirminiuose rinkimuose į 
prezidentus Morris K. ’Udallis, 
pralaimėjęs visus pirminius rin 
kimus, pusiau nusiminęs -paša 
kė, kad Amerika myli tik laimė
jusius. Bet jis visdėlto visiškai 
nepasiduoda. Jis mano surašyti 
visas savo rinkimines kalba ir 
išleisti jas atskira knyga.

Antras toks pralaimėjusių są 
rašė, kurs “painiojasi” dešim
ties tūkstančių žmonių minioje, 
suvažiavusių demokratų parti
jos konvencijoje New Yorke, 
yra sen. McGovern. Jis nėra 
joks konvencijos . delegatas, bet 
visdėlto atvažiavo į konvenciją,

Aminas nepatenkin 
tas teroristais

JE R U Z A L Ė. — Kaip ži
nia, Izraelio specialus dalinys, j 
atskridęs lėktuvais į Ugandą,1 
liepos 3 d. išlaisvinęs prancūziš
kų lėktuvu skridusius ir terori
stų pagrobtus- keleivius, nušau- į 
damas 7 teroristus ir 20 Ugan- > 
dos kareivių. !
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Paskutiniu trijų. kandidatu 4 daugelis kitų smalsuolių. 
^vicęprezidentus/taiįe“yra likęsf^aą^rKėtu_ vis- 

Ulinois senatorius Adlai Ste- 
venson. New Yorko žinių agen
tūros pareiškė, kad jis. pats sa
vo pareiškimais galėjęs pakenk
ti kandidatūrai į vicepreziden
tus. Jis laikraštininkams parei
škęs, kad jis norįs būti laisvas 
ir nepriklausomas, tuo tarpu 
viceprezidento ceremonijos jam 
galėtų atimti daug laiko.

Laikraštininkai taip mano, 
bet politikai visai kitaip galvo- 

' ja. Jie pažįsta Chicagos merą 
Daley, kuris iš anksto susitaria. 

. Manoma, kad meras Daley išsi
derėjo sen. Stevensonui vice
prezidento pareigas..

Sen. Frank Savickas veikia 
New Yorke ■

Dlipnis sen. Frank Savickas' 
pasiekė New Yorką sekmadie
nio vakarą. Jis yra Illinois val
stijos, demokratų partijos ats
tovas demokratų konvencijoje.

Sen.-, Savickas dirba glaudžiai 
su Cljciagos meru Daley ir ki
tais partijos pareigūnais. Jis 
praeitą visą savaitę ruošė pro
jektus Springfielde, Illinois, o 
sekmadienį jau išskrido į New 
Yorką.

dėlto išskirti iš konvencijoje da 
lyvaujančių masės, -nes jis juk 
savo laiku buvo demokratų par
tijos kandidatu Į prezidentus, 
nors ir žiauriai pralaimėjęs res
publikonų partijos kandidatui 
Richardui Niksonui. Jis tik guo 
džiasi, sakydamas: “Aš tikiu, 
kad žmonės, kurie balsavo už 
mane, vis dar mane prisime
na”....

Dabar paaiškėjo, kad lėktuvą 
pagrobusių teroristų vadas bu
vo vokietis Wilfred Boese, žino
mo pasaulinio masto teroristo 
Ramirezo Sanchezo gaujos na
rys.

Pasirodo, kad lėktuvo grobi
kai veikė R Sanchezo įsakyti 
populiarus fronto Palestinai Iš
laisvinti vardu.

Grobikų planams nepavykus^ 
Ugandos prezidentas Aminas 
viešai pareiškė, kad jis nutrau-. 
kiąs visus su teroristais ryšius; I 
jie tik bėdos pridaro. Vienkart, 
tačiau, Aminas į Kenijos valsty
bės pasienį siunčia kariuomenę 
ir įtampą didiną. Jų santykiai 
ypač įsitempė, kai Izraelis, su 
savo lėktuvais pasimaišė jų te- 
ritorijoše:'Tatpe"tų^dviejų "vai-? 
štybių santykiai, matyti, yra 
ypač įtempti, kad JAV rado’rei
kalo pasiųsti į Kenijos sostinę 
Nairobi karinį žvalgybos lėktu
vą. Tai liepos 11 . pranešė JAV 
administracija Washingtone/ j

KaHfornūios gubernatorius Edmund Brown, Jr. žino, kad jis 
neturi pakankamai atstovu demokratų partijos konvencijoje, bet 
jis vis dėlto nenori savo 330 atstovų paleisti. Kada kandidatas žino, 
kad ,nelaimes, tai dažniausiai jis leidžia atstovams atiduoti savo bal
sus, už t< Jianddiatą, kuris jiems geriausiai patinka, bet gubernato
rius nenori taip pasielgti. Demokratų partijos konvencija prasi
dėjo pirmadienį. ’

įteisino elektrom- 
nius bankų patar

navimus
ČIKAGA. — U. S. apeliacinis 

teismas buvo nusprendęs, kad 
Visi elektroniniai bankų patar
navimai turi būti skaitomi ban
kų skyriais ir kaipo tokie drau
džiama Ulinojaus įstatymais. 
Dabargi Čikagos miesto taryba, 
pasiremdama 1870 m. Ulinojaus 
konstitucija, priėmė nutarimą, 
kuriuo leidžiama bankams Čika
gos miesto ribose atidarinėti to 
kibs , elektroninius patamavi- 
mujv čįkagos imestas už tai ims 

. U,50. dol. bokestj i metus nuo 
ban

Carteris pasiilgo 
etninių balsų

NEW YORKAS.— Suplauku
sios į Carterio rinkimų štabą ži 
nios rodo, kad etninės grupės 
nelabai domisi Carteriu, todėl 
jis pasiryžo šį reikalą taisyti. 
Pasak jo štabo sekretoriaus, J- 
Carteris susitiks su etninių gru 
pių atstovais, su kuriais tarsis 
rinkimų reikalais. Ypačiai jis 
kreipia dėmesį į Viskanseno ir 
Mičigano valstijose gyvenan
čius kitų tautų grupes ir į kata
likus.

DREBĖJOŽEMĖ
PANAMOJE ..

PANAMA.—Saismografo sto 
tis Kolorado valstijoje praneša, 
kad liepos 11 d. Panamos džiun
glėse, netoli Kolumbijos sienos, 
keturis kartus sudrebėjo žemė. 
Drebėjimo stiprumas buvo su
žymėtas pagal Richterio ska-

Kolumbijos į>asienio mieste
lyje Jaque sugriuvo 3 nąmai ir 
2 namai Yavisa vietovėje. Smul 
kesnių žinių nežinoma. Kolum
bijos sostinėje Bogotoje irgi 
buvo jaučiamas žemės drebėji
mas. Joje susiūbavo pastatai, 
bet nuostolių nepadaryta.

IZRAELIO ŽYGIS SVARSTO
MAS JUNGTINĖSE TAUTOSE

NEW YORKAS.—Izraelio žy 
gis Į Ugandą, išlaisvinant pa
grobtus lėktuvo keleivius, kurių 
buvo daugiau kaip 100 asmenų, 
buvo Ugandos ^pskųstas Jung
tinėse Tautose. Sis klausimas 
buvo svarstomas liepos 9 d. 
Jungtinių Tautų saugumo tary
boje, kur Izraelio astovas Ch. 
Herzogas apkaltino Ugandos 
prezidentą Idj Aminą bendradar 
biavus su palestiniečiais grobi
kais ir išvardino jį tikraisiais 
vardais: brutalus, cinikas, trok 
štąs kraujo pabaisa tarptauti
nio terorizmo. Ambasadorius 
Herzogas dar ta proga prašė 
saugumo tarybos paskelbti ka
rą tarptautiniam terorizmui.Jei 
Jungtinės Tautos atsisakys ta 
kryptimi veikti, tai Izraelis, pa 
sak amb. Herzogo, kvies visas 
taiką mylinčias tautas jungtis 
nepriklausomai nuo Jungtinių 
Tautų, boikotuojant tuos, kurie 
bendradarbiaus su teroristais.

Ugandos pasiuntinys prie 
Jungtinių Tautų pareiškė, kad 
Izraelis bendradarbiavo su'‘Ke
nija žygyje į Ugandą. Kenijos 
atstovas visą tai paneigė, saky
damas, kad Kenija žmoniškumo 
sumetimais leido Izraelio lėktu
vams nusileisti ir paimti ku
ro. -

>Mais-

<0,50. <įol., bokestį į metus 
kiekkviėnos elektroniniame 
ke atidarytos sąskaitos.

ORAS
Malonus oras.
Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:25

WASHINGTONAS.
to produkcija savo maisto pro
duktų “pagerinimais” daugiau 
kenkia negu naudos duoda įmai 
šant chemikalą trichlorolathy- 
lene į tokius produktus, kaip ka 
va be kofeino, kai kurias alaus 
rūšys ir kol Maisto ir Vaistų Ad 
ministracija (FDA) ėksperimen 
tais su pelėmis rado, tad nuo to

Mirė Mikas Vaidyla, ilgametis 
i Sandaros redaktorius

Šių metu liepos 12 dieną, 
pirma&eimd rytĄ, 2:45 AM, Giri 
cagos Mercy ligoninėje mirė Mi 
kas Vaidyla, ilgametis Sandaros 
redaktorius, o kai buvo reikalo, 
tai josios administratorius, lau 
žytojas, spausdintojas, išvežio- 
tojas ir Amerikos Lietuvių Tau 
tinėS'Sandaros politikas.

Mikas Vaidyla 1902 metais, 
kovo 2 dieną gimė Lietuvoje, ne 
dideliame Biržų apylinkės ■ kai
melyje. Jo tėvai, buvo reforma
tai, leido į reformatų liuteronų 
mokyklas, o kai paaugėjo, tai 
ėjo į Vilniaus lietuvių gimnazi
ją. Baigęs šešias Vilniaus kla
ses, atvyko į Ameriką. Pradžioj 
jis gyveno rytų pakraščių lietu
vių kolonijose, bet netrukus at
vyko į Chicagą ir pradėjo dirb
ti Naujienose. Pradžioje jis ruo 
šė vietos žinias spaudai, o vė
liau redagavo pirmąjį ' dienraš
čio puslapį.

Bedirbdamas Naujienose, jis 
laukė vakarines mokyklas ir 
stengėsi susipažinti su pagrin
diniais anglų.'bjęalbos dėsniais. 
Kai patyrė, kad Albino Rimkos 
įsteigta Sandara neturi redak
toriaus, ir negali išeiti, tai Md- 
tas Biekša iš Bostono susitaręs 
su leidėjais, ir 1928 metais at
vežė Sandarą p Chicagą, o už 
metų Vaidyla. tapo jos redakto
rių. Pradžioje darbas buvo sun
kus, pajamų veik nebuvo, teko 
dirbti veik be algos, bet vėliau 
jis laikraštį atgaivino ir pradė
jo leisti kiekvieną savaitę. Chi- 
sagos sandariečiai, jam padėjo, 
bet jų buvo nedaug. Vaidylai te 
ko ne tik prirašyti Sandarą, bet 
reikėjo garsinimus surinkti, pre 
numerates sutvarkyti ir prižiū
rėti spausdinimo darbą. Keliais 
atvejais Sandara buvo spaus
dinama Naujienose.

Prieš kelis metus Vaidyla 
gavo širdies smūgį, buvo parali- 
žuotas kairysis jo šonas. Kar
tais atrodydavo, kad atsigauna 
ir stiprėja, bėl vėliau vėl susilp- 
nėdavo. Jis negalėdavo rašyti, 
bet nurodydavo bendradar
biams, ką ir kaip jįe turi rašyti

nos papietę,papietavęs, Vaidy-

ja neparodė reikalingo stipru
mo, jis krito ir sutrenkė galvą. 
Juozas Ascila vienintelis tuo 

J

metu buvęs dirbtuvėje, bandė 
nukritusi Vaidyla pakelti, bet 
nepajėgė. Jis pakvietė ugniage
sius, kurie nuvežė jį Į ligonię. 
Nuo sutrenkimo Vaidyla jau ne 
atsigavo. Daugelis nuėjo jo lan
kyti, bet jis jau neatpažindavo 
atsilankiusių draugų.

Chicagon, SLA seiman buvo 
suvažiavę sandariečių veikėjai, 
bet jie prieš porą dienų išvaži
nėjo. Laidotuves tvarkys John 
G. Evans.

Pirmoji paroda 
Lietuvoje

Pirmoji žemės ūkio paroda Lie 
tuvoje įvyko Mariampolėje, (ku 
rios vardą okupantai dabar pa
keitė į Kapsuką) įvyko 1911 m. 
rugsėjo 29 d. ir kuri tęsėsi 4 die 
nas. Geriausii eksponatai buvo 
ūkininkų Paplausko ir V. Biels- 
kaus. Mašinų gamybos premiją 
laimėjo Lietuvos patriarcho ir 
lietuviško laikraščio leidėjo inž. 
Petro Vileišio įmonė Vilniuje 
Vilija”.

Parodos komitetas, kuriai va 
dovavo advokatas Andrius Bu
lota, skaitė įvairias ūkiškais 
klausimais paskaitas ir surengė 
vaidinimus. Buvo 
Žemkalnio drama 
svieto lygintojas”, 
kio “Ūkanos” ir kt.

Viename pavilijone buvo iš-, 
statyta visi Lietuvoje tuomet 
išeiną laikraščiai ir atspaustos 
knygos bei raštai.

suvaidinta 
“Blinda — 
Suchodols-

chemikalo pelės gavovėžį. Iff%r4-ierfiiytia^iržel»Q 26 di®-

— Ugandos diktatorius Idi 
Amin sekmadienį vakare tele
fonu pranešė Izraelio gen. Bar- 
Lev, kad izraelitai labai apdai
riai suorganizavo pagrobtų 
žmonių išlaisvinimą. Pasidžiaa 
gė, kad jis pats atsikratė tų te- 
roristų, įsiveržusių į Ugandą.

TURKŲ RADIJAS TVIRTINA, KAD 
JIEDU JAU ES| ROMOJ^i

ANTANO RUDŽIO LIETUVIU’FORUMAS PASKELBĖ 
PASIKALBĖJIMUS SU ABIEM BRAŽINSKAIS

Praeitą sekmadienį Antano i 
Rudžio vadovaujamas Lietuvių 

‘Radijo Forumas paskelbė pra
eitais metais ir šių metų pra
džioje užregistruotus pasikalbė
jimus su Pranu ir Algirdu Bra
žinskais, iki šio meto buvusiais 
Turkijoje. Savo pranešimo pa
baigoje Forumas pranešė, kad 
Bražinskai jau esą Europoje, o 
Reuterio agentūra sekmadienįo 
vakarą paskelbė, kad abu Bra
žinskai jau pasiekė Romą.

Amerikos lietuviai žino, kad 
Marijona’ Rudienė, Balfo pirmi
ninkė, jau antra savaitė yra Eu 
ropoję. Ji privalėjo dalyvauti ke 
liose konferencijose, bet buvo 
pranešta, kad ji vis dar tebesan 
ti Europoje. Visi žinome, kad 
Balfas jau seniai rūpinasi Bra
žinskų reikalais. Rudienė, turin
ti gerus ryšius Washingtone ir 
pažįstanti asmeniškai daugelį 
politikų, greičiausiai pajėgė iš- 

,vežti Bražinskus iš Turkijoj,. .
Kaip Antanas Rudis, taip ir 

ponia Rudienė pažįsta dabarti
nį Turkijos premjerą Suleima- 
ną Demirel. Ne vieną kartą da
bartinis premjeras priėmė Ru
džius pasikalbėjimams. Buvo 
aptartas ir Bražinskų reikalas. 
Reikia manyti, kad Marijona 
Rudienė yra daug prisidėjusi ir 
Bražinskams iš Turkijos išvež
ti. Ateinančią savaitę Lietuvių 
Radijo Forumas prižadėjo su
teikti daugiau žinių apie Bra
žinskus.

Visi žinome, kad jaunasis A. 
Bražinskas Turkijoje- pramoko 
ne tik angliškai, bet ir turkiš
kai. Jis Rudžių akivaizdoje lais
vai turkiškai susikalbėjo su sto 
vykios sargais. Kai buvo pakei
stos stovyklos sargybos, tai jis 
laisvai kalbėjosi ir su naujais 
atvykusiais turkais. Bendrai, 
Bražinskai labai patenkinti tur
kais, Jų duotas žodis, draugin
ga elgsena, sudarymas 
mo sąlygų Bražinskams 
siems laikams.

Koks bus tolimesnis 
tuo tarpu nežinia. Tiek težino
ma, kad Bražinskai už praeitą 
savaitę buvo nuvykę į Ankarą 
ir tris dienas praleido Amerikos 
ambasadoje. Jie reikalavo, kad 
kad JAV vyriausybė leistų 
jiems įvažiuoti į Ameriką. Tuo
metinis JAV konsulas Turkijo
je negalėjo duoti įvažiavimo vi
zos, tai būtų priešinga tarptau- 
tiniems susitarimams. Bet kon
greso atstovas Edward Derwin- 
skiui, Dr. Kaziui Bobeliui ir ki
tiems politikams pradėjus Bra
žinskų likimu rūpintis, preziden 
tas įpareigojo vieną aukštą J- 
AV pareigūną sutvarkyti Bra
žinskų reikalą. Turkai rusams 
Bražinskų neišdavė, visą laiką 
laiką rūpinosi jų saugumu, o da 
bar JAV pradėjo tvarkyti.jų iš 
važiavimo iš Turkijos ir įvažia
vimo į kitą valstybę reikalus.

1970 ipetais Bražinskai, iš 
Gruzijos skrisdami į Maskvą, 
lėktuvo kapitonui įsakė pasukti! 
į Tropizono (Trabzono) aerodro Brazinkų rusams neišdavi.

pavojuje
Long Beach, Kai. — Pat Nik

> sonienė pradeda atsigauti nuo 
širdies priepuolio. Ji yra gera
me ūpe, bet tebėra dalinai para- 
ližuota ir negali vaikščioti ir 
normaliai kalbėti. Ją gydąs dr. 
John Lungrenas pareiškė, kad 
kritiška situacija tęsis 2—3 die 
nas, bet jis tikisi, kad Niksonie- 
nė pasitaisysianti.

Ją ligoninėje lanko jos vyras 
Richardas ir dukterys Julie Ei
senhower ir Tricia Cox.

Gub. Walkeris pasi
rašė girtuoklių

^"“^^PRINGFILDAS. — Uliho-
jaus gub. Walkens liepos 9 d. 
pasirašė girtuoklių pataisytą 
Įstatymą, kuriuo remiantis po
licija privalo visus paimtus iš 
gatvės girtuoklius pristatyti tie 
šiai, nepatikrinus daktarui, Į nu 
siduodijusiu centrą.

Visame Illinoijuje dabar vei- 
10 nusinuodijusių 
centrų.

kia 
nos

medici-

gyveni- 
liks vi-

likimas.

TARP KENIJOS 
UGANDOS DIDĖJA

Kinija ir Uganda pradėjo vie- 
ro.
ir nebūtais dalykais bei veiks
mais.

Ugandos prezidentas Aminas 
paskelbė mobilizaciją ir siun
čia kariuomenę į Kenijos pa
sienį. Taipgi Kenija, apsigyni
mo tikslais, daro tą patį.

Diplomatiniai sluogsniai ma
no, kad tarp Ugandos ir Keni
jos dabar vykstąs žodinis karas 
gali pavirsti tikru karu. Juo 
labiau, kad Libija yra pasiuntu
si į Ugandą prancūzų gamybos 
karinių lėktuvų.

IR 
ĮTAMPA

WASHINGTONAS. — Praei
tais metais Jungtinėse Valsty
bėse gimęs kūdikis gali tikėtis 
amžiaus iki 72.4 metų. Tai yra 
aukščiausias iki šiol patirtas A- 
merikoje amžius. Sveikatos Sta
tistikos Centro parodymais, da
bar gimęs berniukas gali tikė
tis amžiaus iki 68.5 metų, o mer 
gaitė iki 76.4 metų.

Mirimų nuo svarbiausių mir
ties priežasčių — širdies ligų, 
smūgio, automobilių nelaimių ir 
kit. pastaraisiais metais miri
mų ratos sumažėjo 4 nuošim
čiais. Bet mirimai nuo vėžio pa
daugėjo 2.3%. x

mą ir išleisti Bražinskus Kovos 
metu Bražinskai sužeidė viena 
lėktuvo tarnautoją. Vėliau ru
sai norėjo, kad jie būtų atiduo
ti pavyzdingai nuteisti. Turkai



Buvo darbštus, .rūpestingas, ^erer’ sesutę Ona .Stanaitienę

3^
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1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608

1 (10% 07. ) condensed 
chicken broth

I »mnll bay leaf, cnimbleH 
Vz teaspoon hagil, crumbled 
% teaspoon wilt 
Vfl teaspoon popper

1 y2 taWc<p<»orK cornAlareh 
Thin ftpaghctti

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 500 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 spag
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).

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

11/į cup* canned pitted
California ripe olivet

1 (14b.) package 
frankfurters

^2 cup sliced green onion*

2 tablespoon* cooking oil

1 (14b.) ran tomato wedges

Cut olives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal aMcea. 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, hay leaf, basil, mlt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and simmer, uncovered, five min
utes Rlpnd cornstarch with 2 Lablp<ux>on* cold wafer. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickena 
■lightly. Serve with hot spaghetti.

Nairobi, Kenya. Izraelio ko-iŠveicarijos ir Kenijos kalėji 
mandoš. užpuolusios Ugandos'inuose. 
aerodromą tikslu išvaduoti 
daugiau kaip šimtą įkaitų, ap
gavo grobikus atvažiuodami 
prie aerodromo terminalo, kro 
vinianis vežioti vežimuose. Įkai 
tų išgelbėjimo drama vyko se
kančiai :

Trys Izraelio Lockheed Her
cules kariuomenės transporto 
lėktuvai sekmadienio rytą anks 
ti atskrido prie Ugandos aero
dromo Entebbe, esančio. į pie
tus nuo sostinės Kampala. Pir
masis lėktuvas tyliai nusileido 
kitame aerodromo gale. Pa
grobtieji įkaitai buvo laikomi 
aerodromo pryšakiniame gale 
terminalo pastate.

e u les transportiniam nu
ns. atsidarė jo užpakali

nės durys, pro kurias išriedėjo 
keli "džipai” ir komandų au
tomobiliai su juose jau sėdin
čiais komandų vyrais ir tamso 
je nuvažiavo prie terminalo, 
esančio už pusės mylios nuo 
Hercules nusileidimo vietos. 
Važiuojant niekas jų nesustab
dė.

Prie terminalo, kai Izraelio 
komandos privažiavo, du ar 
trys grobikai stovėjo stebėda
mi 'viršuje ratais skraidantį 
Hercules. Jie momentaliai bu
vo komandų kulkomis suvars
tyti. Bet tuo metu ir Ugandos 
kareviai jau supo terminalą 
(išgelbėtieji įkaitai vėliau pa
sakojo, kad jie buvo paskirti 
padėti grobikams saugoti įkai
tus) ir vienas ugandietis iš 
kontrolės bokšto pradėjo šau
dyti į Izraelitus, sužeisdamas 
atakuojančios komandos vadą, 
jauną pulkininką, kurs dar vai 
kas būdamas iš Jungtinių Vals
tybių persikėlė į Izraelį. Ko
mandos pasidalino: vienos puo 
lė Ugandos kareivius, kitos nūs 
klibėjo į terminalą, kur įkaitai 
gulėjo ant grindų, bet šaudy
mui prasidėjus visi atsibudo. 
Izraelio komandos vadui“ su
šukus hebrajų kalba “Kristi 
ant grndu! Kas stovės ar vaikš

čios, bus nušautas! Kitiems, 
hebrajiškai nesuprantantiems 
įsakymas buvo pakartotas pran 
cūzu kalba. C

Izraelio kariai išsiskirstę šau 
dė besipriešinančius ugandie- 
čius ir dar gyvus grobikus. Vie 
nas įkaitas, panikos pagautas,, 
staiga atsistojo ir kryžminės ug 
nies buvo pakirstas. 0 vienas 
grobikas paleidęs papliūpą, iš 

mas prancūzų kalba buvo kad kulkosvaidžio ir ginklą metęs 
"prancūzų transportinis atga- šalin bandė pasislėpti tarp gu- 
lienęs kalinius, kurie čia turės linčių įkaitų, bet įkaitams nu
būti paleisti". Grobikų sąlyga rodžius, buvo nušautas; 
buvo, kad būtų paleisti 53 pa
lestiniečiai teroristai ir jų tai- minalo pastato užpakaliniame 
kininkai. laikomi Izraelio, Pran; kambaryje buvo “prikelti į kam 
cūzijos, Vakarų Vokietijos, bari įmetus keletą granatų.

Sveikiname lietuvius sportininkus, dalyvaujančius XXI 
Olimpijadoje Montrealyje. Džiaugdamiesi ir didžiuodamiesi jųjų 
sportiniais atsiekimais, kartu ir liūdime, kad Lietuvos sportinin
kai negali atstovauti savąjį kraštą. :;i

Linkime ir tikime, kad ateities Olimpijadose mūsų sporti
ninkų krūtines vėl,puoš'vardas LIETUVA. • >. . ;}’

šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos Centro Valdyba 

Toronto, Kanada

Naujienų piknikas liepos 18 dieną, Polonia Sode, 46-ta gatvė ir Archer Avė.
Visi maloniai kviečiami linksmai praloti’ dieną, su draugais susitiktu

.* ’ r,.,. / (M. šileikio piešinys)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” nanjam skaitytojai;
tik už $5.00 metams !oln: 

(Reguliari prenumerata —S^fĮO)

(Pavardė ir vardas)

7722 George St.
La Sabe, PQ., Montreal 690, 

Canada

Antrasis Hercules lėktuvas 
skraidė viršum aerodromo tur
būt. norėdamas atitraukti ae- 
rod omo sargybos dėmėsi. Pa

’imi Entebbe sargyba pajuto 
skraidančio Hercules paklau 

. kas, iš kur ir ko? Atsaky-

Keturi grobikai miegoję ter-

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Dauįįelk nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, rw. 

mažai kas šį klausimą jstudijayp. , Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalini yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
sumose atsiminimuose ir -metraščiuose. Ten minimas ir Lietu-

luozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū 
ruj<> labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodr 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian 
čias knygas. Jis perskaitė -šimtus knygų ir parašė 5-2"psl. knyge 
lt. pa vadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai 

Knygelė jums bus pasiųsta, jei -du doleriu atsiųsit

NAUJIENOS. 1-739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608.

*

Baigus su grobikais pasigir-1 siais. ir dviem sužeistais buvo V. Gustainis praeityje labai 
do komanda hebraiškai “Na- j sutalpinti viename Hercules domėjosi aviacija, skraidė ir 
mo!” Visi sukilę, kas basas, kas1 lėktuve, laimingai pasiekė Iz- 1933—35 m. priklausė lietuvių 
vienu batu, nespėję viską' su-’raelį. Vienas tų; sužeistųjų mi- Aero klubui. Turėjo kelis nuo- 
rankioti —: gĄ-^ybė Už viską rė sekančią dieną, 
brangesnė-leidosi bėgti prie ė . 1:Paaiškėjo, kad- Lgandos pre 

zidentas, medaliais ir ordinais 
j apsikabinėjęs I'di Amin daly
vavęs visoje toje pagrobimo 
.aferoje, yra musulmonas, pa
lestiniečių šalininkas ir buvęs 
didelis Adolfo Hitlerio garbin
tojas

nusileidusių ir skristi paruoštų 
visų trijų Hercules lėktuvų. j

Ginkluotame užpuolime ne-, 
dalyvavę Izraelio kariai bere
gint susprogdino mažiausiai dė 
ši m tį’Ugandos iš Sovietų gau
tų MIG kariškų lėktuvų -kad ne 
galėtų pakilti, o įkaitai drauge 
su dviem susišaudyme žuvų

BUS KLIŠĖ F oųsdjočš
Jurgis Mileris, gimęs -1909 

m. vasario mėn. .25 .d. Putokš- 
liuose, Tauragės aps.,~po sun
kios ir varginančiuos ligos mi 
rė 1976 m. birželio mėn. 10 dl 
apskrities ligoninėje Backnan- 
ge.

Į Vokietiją atvyko su tėvais, 
broliais ir sesute kaip repat
riantas 941 metais ir gyveno 
repatriantų stovyklose Mack- 
lenburge, Hammelburge (Ba
varijoj), kol pagaliau 1943 me 
tai galutinai apsigyveno Back- 
nange. 1950 metais vedė vieti
nę Geratrudą Doderer ir su ja 
išgyveno 25 su puse metų su
tartinai laimingoje santuokoj. 
Vaikų neturėjo.

pareigingas, draugiškas ir au
kštai vertinamas savo firmos 
vadovybės Fritz Haeuser A.G., 
kur išdirbo .32 metus. Į pensi
ją išėjo 1975 nurugpiūčio mėn. 
1956 m. pasistatė su broliu 
Martynu dvigubą namą.

Velionis buvo giliai religin
gas ir susipratęs evangelikas. 
Ne tik skaitė, bet ir rėmė lie
tuvių evangelikų spaudą. Nuo 
lat lankydavo lietuviu evan- W c.
gelikų liuteronų pamaldas, vie 
tines pamaldas ir Liebenzel- 
ler krikščionių bendruomenės 
susirinkimus.

Trumpai prieš mirtį prašė 
visus, kurie jį lankė ligoninėj, 
kad atsiverstų, nes Kristaus 
yra geriausias žmonių drau
gas ir ištarė žodį Golgotą. Tai 
buvo paskutiniai žodžiai. Pil
nai pasitikėdamas Jėzumi ir 
kūno iš numirusių prisikėlimu 
bei amžinu gyvenimu, iškelia
vo amžinybėn. "

Palaidotas Backnango mie
sto kapinėse š. m. birželio 15 d. 
Laidojimo apeigas atliko ku
nige Ursula von Gcllrane ir 
lietuvių evangelikų liuteronų 
kunigas diakonas F. Skėrys iš 
Mannhcimo. Koplyčioje atsi
sveikindamas Liebenzeller kri 
kščioriių hendrūomėrrės cho
ras pagiedojo dvi giesmes.-^ 5 
kapines velionį palydėjo apie 
130 žmonių. Kapas skendo gė-| 
K se.

Prie kapo atsisveikinimo žol

Prašome iSKirpti ir prisiųsti 
su virs nurodytu
P re r* • * ha p 1 oc

2nUKeSCi«
(Tiksi n a adresas)

savus lėktuvus. Ir dabar dar 
jis kasmet su žmona vyksta į. 
Oshkosh, Wis. pirmą rugpjūčio 
savaitę EAA rengiamus ekšpe 
rimentinių ir antikinių (labai 
senų tipų) lėktuvų mėgėjų są
skrydžius. Ten pasistato pala
pinę ir praleidžia ištisą savaitę 
tuos lėktuvus bestebėdamas ir 
fotografuodamas. Jis turi su
daręs nepaprastai didelį ir įdo
mų tokių lėktuvų fotografijų 
rinkini, —ej-

* — .Juozas Masilionis, 4632S&. 
Keating Ave., Chicago, Ill. 

dį tarė firmos Haeuser atsto- 60632, tel. (312) 585-2629, rė
vas, LiebenzeTIėr krikščioniu įgistruoja dalyvius į Mokytojų 
bendruomenės sakytojas Hund ir jaunimo studijų savaitę Dai- 
(jię padėjo po .Vainiką) ir liė-.tnavps stovykloje,rugpiūčio 8-15 
tuvių evangelikų liuteronų Baž dieną.
nyčios išeivijoje vardu kuni
gas diakonas Fr. Skėrys. Jis 
išreiškė .žmonai, broliams ir 
sesutei bei kitiems .giminėms 
nuoširdžiausią užuojautą.

Tėvai. Lietuvoje tūrėjo 20 ha 
ūkį ir Jurgis buvo, numatytas 
paveldėtoju. Tarnavo Lietu
vos kariuomenėje^ Vokietijoje 
jam neteko tarnauti vokiečių 
kariuomenėje (AVehrmachte), 
nes neturėjo pilietybęs.

Paliko liūdinčius: . -žmoną 
Gertrūdą Milerienę, -gina. Do-

J. Pr.

*

Lau Kuris laikai atspausdintą u galima gauti Knygų niUoje

( H1CAGOS LIETUViŲ ISTORIJA
AiėKi>u Abiuse Knyga aprašanti pasKulinių iK) <1860-1959; melų 

Cincagus lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darnus 664 psl Kama 
410. išleido Amerikos Laetuvių Islonjos Draugija.

- - -r ' , - - ’į- .
Knygoje -aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmoj 

uetuvių kolonijos, jų suorganizuotos šaipos draugijos, statytes baž’ 
nyčios, Įsteigti laikraščiai, Kurių viso -buvo J.2JL<41 rleatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai,v9 bažnytiniai \ir 311 veiklesniu žmonių biografi
jom. Duoti dokumentai Katalikiškų, socailistimų, laisvamanišku ir: 
Kitų organizacijų atUKU darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, / ban- / 
kai ir kt. . [

dorintieji šią Knygą įsigyti, -prašomi parašyti čekį karba Money 
Orderį . L, ** - .

x viEKiuos UETUViy ISTOKiJOS DRAUGUOS ?

. vardu ir pašigsti: ?
Hais?*fd SLT<Chicago, ĮH. 60608 ū

S KAITYKITE N AU JIĖN AS

(a.a. kunigo Juliaus Stanaičio’ 
žmoną), brolį Martynų su šei
ma, brolį Petrą su šeima ir ki
tas gimines.

Šermenų laidotuvių dalyviai 
susirinko Liebenzėller krikš
čionių bendruomenės patalpo
se Backnange. Visi giedojo ir 
meldėsi už velionį^Jurgį Mile
rį. Sakytojas Hūnd’rpasakė Iru 
mpą pamokslą iš “Laiško Ro
miečiams 6, 23 perskyrimo”: 
Atpildas už “nuodėmę1—mirtis, 
oSJievo malonės davana—am
žinasis gyvenimas mūsų Vieš
patyje Jėzaus Kristaje.”

Sakytojo Hund paprašytas, 
kunigas diakonas Fr. Skėrys 
darė gana platų) pranešimų 
a|»ie lielnvių evangelikų liute- 
r<inų Bažnyčios veiktą išeivi
joje, jog džiaugsiuąs’ir rūpes- 
čias. jis .padovanojo kunige! 
Uršulei von Coffdane ir saky
tojui Himd mūsų garbės senjo
ro kunigo A. Getžiniaus išlei
stą knygą7 vokiečių įkalba “Lu- 
therische Kirchc IJttauens”.

Sugiedoję giesmę “Už ran
kų imk meilingai ir vesk ma
ne dviem kalbom" y>si daly
viai išsiskirstė į namus.

Mirusiam, Viešpatie, suteik 
ramybę, kuri virši ji} žmogaus 
išmanymą. Kas n u gilės, lo var 
das į-* gyvasties
knygas, tas ragaus gyvybės me 
džio vaisių ir regės Dievo žmo 
nėms paskirtąjį atilsį. Fr. Sk.

^question of

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in

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.

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

want io use that moneyJn 
right away, there’s 
a 10-yoar extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right į 
age for you.
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ŠAULIŲ VEIKLA CHICAGOJE
Kaip mokslo metai niokyklo-i 

,se prasideda rudenį ir baigia*! 
si pavasarį, taip ir mūsų tauti
nė organizacijų veikla daugiau 
gia vyksta rudens, žiemos ir pa 
vasario mėnesiais. iBrželio mė
nesio pradžioje įvykęs Vyta'u- 

,to Didžiojo šaulių rinktinės vai 
dybos posėdis buvo paskutinis 
prieš išsiskirstant vasaros atos 
togoms, nors šaulių veikla ne
sustoja su vasaros pradžia, to
dėl pravartu pažvelgti į praė- 
jusus veiklos mėnesius.

Didysis uždavinys
Vytauto Didžiojo šaulių rink 

tinės vyrai ir moterys prieš du 
"metus užsimojo įvykdyti dide
lį uždavinį — įsigyti savus na
mus Chicagoje. šaulių namai 
Chicagoje gegužės mėn. 1 d. 
buvo iškilmingai atidaryti.

“Šie namai yra visų šaulių 
ryžto, darbo, pasišventimo ir 
vieningumo ženklas, šiuose na
muose nevieningumo ir susis
kaldymo sėkla niekada. neras 
sau dirvos’’. Taip kalbėjo Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
pirmininkas- Vladas Išganaitis 
pradėdamas namų atidarymo 
iškilmes.

“Daugelį kartų šauliai įrodė, 
kad bekompromisiniai siekia 
lietuvių tautai laisvės ir remia 
už Lietuvos valstybės atstaty
mų dirbančias institucijas”. Na 
mų atidarymo proga sveikinda 
mas kalbėjo Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis.

“Tai pirmieji šaulių5- namai 
laisvajame pasaulyje. Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės na
riai verta gali didžiuotis įvyk
dę tokį, sunkų, labai svarbų ir 
reikšmingą, uždavinį. Būtų tiks 
lu, kad namai būtų pavadinti 
Vlado. Išganaičio vardo šaulių 
namais”. Taip kalbėjo šaulių 
Sąjungos pirmininkas Karolis 
Milkovaitis namų atidarymo 
proga.

Namai sutvarkyti talkos bū
du. O nupirkus namus pertvar
kymų ir pataisymų daug reikė
jo. Talkininkai namų reikalui 
paaukojo 4.372 darbo valandas.

Liudas Vitkus išdirbo 602 va
landas, Balys Krasauskas — 
584, Pranas Janusas — 496, Vac 
lovas Sasnauskas — 296, Pra
nas Aglinskas —240, Balys Pet
ronis — 226, Bazys Bubi n as — 
214, Aleksas Gaidjurgis — 181, 
Stepas Juodvalkis — 136, Ka-! 
zys Pumputis — 129, Zigmas. 
Duseika — 117, Juozas Gurevi
čius — 117, Jonas žiugždinisi 
—- 102 ir dar visa eilė mažiau , 
šimtinės.

Kl. Juškevičius sutvarkė 21 
langų rėmus ir stiklus, padarė! 
namo užrašui raides, padarė 21 
stalą ir paaukojo visą medžia
gą ir darbo laiką, o Češl. Osi- 
pavičius paaukojo 110 galionų 
dažų. Namų įsigijimui ir re
montui pinigus aukojusius ar 
be nuošimčių paskolinusius ne 
įmanoma išminėti, susidarytų 
ilga virtinė. Jų'pavardės skel- 
b i amo*, Vytauto Did. šaulių rin 
ktinės biuletenyje.

Nuo vyrų neatsiliko ir mote
rys. 106 sesės suaukojo pinigus 
įrengti virtuvei, nupirkti in
dams, stiklams, puodams ir 
dviems pamainoms 25 stalams 
staltieses. Moteris organizavo ri 
jungė rinktinės moterų vadė 
Stasė Cecevičienė. Rinktinės 
biuletenio 6 numeryje St. Cece
vičienė rašo: “Kreipiausi į Jus 
ir jūsų širdys atsivėrė lyg dan
gus. Mes sesės įrengėme gražią 
virtuvę, supirkome visus indus 
kokie yra reikalingi, galime 
300 svečių pavašinti. šiandieną 
galime džiaugtis ir didžiuotis”.

Namams įsigyti buvo paskir 
tas specialus komitetas. Jį suda 
rė: Pr. Beinoras (pirm.), Pr. 
Tomkus, A. Brinas, G. Janula, 
J. Pocius,. J. Mackonis ir V. Po
cius. Komitetas ir talkininkai 
gražiai dirbo ir daug atliko, 
tačiau daugiausia rūpesčių te
ko pačiam pirmininkui Vladui 
Išganaičiui.

Suorganzuotas choras
Praėjusiais veiklos mėne

siais suorganizuotas mišrus šau 
lių choras. Vadovauja muzikas 
Petras Vacbergas., Namų ati
darymo iškilmėse-choras išpil-

Sayre Ross, Sayre Publishing Co. prezidentas, įteikia JAV prez- 
-idsntui labai mažytes knygutes, kuriose yra JAV konstitucija ir 
nepriklausomybės - paskelbimas. Sayre specializuojasi "Daug ma-. 
žoįe knygutėje" knygy serijomis. Prezidentas domisi gražiai ir sko
ningai atliktu darbu. , J1 ~

■ sakys amerikiečiai politikai, jei i noje ir Brazilijoje. Ir taip He
ines į paradą nesutruukaime j iu\iy vardas buvo girdimas \i- 
.ent 2600 asmenų. Kiek ą.š ži- 1 same laisvajame pasaulyje, 
nau, senatorius Stevenson išsi-! 
reiškė, kad lietuvių yra maža j 
grupė, kad su ja būtų reikalin
ga skaitytis. Jeigu lietuvis pa
vergtoje Lietuvoje nepabūgsta 
pasakyti tiesios žodį, ar sureng
ti demonstracijas prieš okupan
tą, jeigu lietuvis, kaip Kalanta, 

į susidegino, reikalaudamas Lie
tuvai laisvės, tai mes skaitlingu 
dalyvavimu šitame parade, tu
rime parodyti amerikiečiams so 
lidarumą su jais ir taip pat rei
kalauti Lietuvai laisvės”. Tuo 
klausimu dar keli asmenys kai
li asmenys kalbėjo, šaulių są
jungos pirmininkas V. Išganai
tis užtikrino, kad šaulių unifor
muotų moterų ir vyrų dalyvau
sią porą šimtų. Kitų organizaci
jų atstovai tajp pat pažadėjo sa
vo organizacijų bei klubų na- 

. rius raginti dalyvauti para- 
’ de.

M- Šileikis Arch. B. portreto 
detalė

dė programos dalį padainuoda
mas tris dainas. Skambėjo gra
žiai. Tai rodo, kad choras augs 
ir stiprės.

Joks organizuotas vienetas 
iš nieko neatsiranda. Reikia 
organizatorių. Didžiuoju choro 
organizavimo entuziastu buvo 
Albertas Kvečas, šalia jo Lato- 
nien.ė. Jeigu jiems entuziazmo 
ir ištvermės nestokos, tai atei
nančiais po vasaros veiklos mė
nesiais šaulių chorą dažniau iš 
girsime.

Nebuvo apsnūdusi ir meno 
kuopelė. Jos širdis Juozas Pet 
rauskas. Meno kuopelė su vai
dinimais dankėsi kaimyninėse 
lietuvių kolonijose.

ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS

Kas metai kartojasi

š. m. liepos 10 d. dr. Vlado Ši
maičio patalpose įvyko rengu
sio 200 metų Amerikos neprik
lausomybės minėjimą McCor
mick salėje, organizacijų atsto
vų susirinkimas.

Susirinkimui pirmininkavo 
Dr. V. Balčiūnas iš Kenoshos, 
sekretoriavo K. Tautkus. Dr. V. 
Balčiūnas, dėl dalyvavimo 17 
liepos Pavergtų Tautų minėji
me sakė:

' “šiais metais kaip ir kiekvie
nais, metais, įvyksta liepos mėn.

Po to buvo svarstyti loteri
jos, gegužinės - pikniko ir ban
keto klausimai. Sudarytos ko
misijos, kurios praneš apie da
tą ir vietą. Banketui sudaryti 
komisiją apsiėmė Aldona Bru- 
sokienė. Sakė būsią paieškota 
jauki salė. Banketo dalyviui 
kainuosią 50 dolerių. Kažkas su 
abejojo dėl aukšgtos kainos. Al 
dona trumpai - drūtai atsakė: 
kam bus per brangu, tas ir ne
dalyvaus..

Kaip pavyzdį papasakojo: Mil 
waukeje 1975 m. lapkričio mėn. 
buvo surengtas paradas. Tuo 
pat laiku sukamos filmos iš A- 
merikos gyvenimo įvairių sri
čių. Į tą filmą pateko ir lietu
vių Milwaukeje surengta paro
da. Ir ta lietuvių paroda buvo

Dar dr. V. Balčiūnas prašė 
Į čikagiškių lietuvių nepatingėti 
rir atvažiuoti rugpjūčio 1 d. į Ke 
noshą, dalyvauti Pavergei! Tau
tų minėjime. Kenoshoje mažai 

Į lietuvių gyvena. Reikėtų ir ten 
I sudaryti Uetuvių galimai dides- 
! nį skaičių.

Užbaigai A. Orentas paskaitė 
Aidų 6 nr. Algio Šimkaus, apie 
McCormick salėje įvykusį kon
certą recenziją. Pačių kūrinių 
ir jų atlikimas recenzijoje tei
giamai įvertintas, bet tą koncer 
tą rengusios organizacijos pava 
dintos, neginčytinai kontrover
sinėmis ir kitaip. Susirinkime 
dalyvavo 16 organizacijų atsto
vų. Tokiuo, organizacijų apibū
dinimu baisiai pasipiktino. Ža
dėjo griežtai protestuoti. Apie 
to koncerto recenziją, 
Draugas nedėjo. Prisėjo į 
dus rašyti. Vienas dalyvių pasi
šaipė, kad Draugas neturėjo 
vi etos, recenzijai —reikėję Lie
tuvos orkupanto pakalikų atsių 
stiems propagandiniams skelbi
mams dėti. Tai tik pasišaipy
mas. Bet ir tikrumoje lietuviš
kų organizacijų parengmius boi 
kotuoja. Net gerai apmokamų PIRK|Te jav taupymo bonus

sako
Ai-

skelbimų nededa. Gi ciceriškio 
E. Šulaičio iš ok. Lietuvos pro
pagandinių filmų rodymą gar
sina. Tikrai su šarkumi reikė
tų šuktelėti “Kas čia darosi”?!

Stasys JuškėnasSKAITYK ČR KITiU PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS’

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
lietuviškąjį pamarį

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,2.00 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

Uniformuoti šauliai su vėlia
vomis kas metai dalyvauja Va 
sario 16-tosios, Birželių įvykių, 
Pavergtųjų tautų savaitės, rug
sėjo 8-tosios ir kituose minėji
muose, bei iškilminguose ren
giniuose. Taip pat kas metai 
Vėlinių ir kapų puošimo dieno 
se lanko mirusių, šaulių kapus. 
Taip pat dalyvavimu talkina 
kąimynių apylinkių šaulių ren 
giniams ir patys surengia Joni
nes.

Vi d. 11 vai. prieš pietus. Lietu- į pasirinkta, dėl to, kad buvo įs-
viai renkasi, kurie gali su tau
tiniais rūbais ar uniformomis 
prie Dearborn ir Wacker Drive 
mažiausiai 15 min. prieš laiką. 
Kas gali, gali atsinešti ir pla
katus. Į šį paradą lietuviai turė
tų pažiūrėti labai rimtai. Ką pa

Ir vasarai numatvti šauliams 
uždaviniai. Liepos 17 d. šauliai 
dalyvaus Pavergtųjų tautų ei
senoje, o rugpiūcio 1 d. autobu 
sais vyks į Keiioshą dalyvauti 
Wisconsino lietuvių dienoje.

Vytauto Did. rinktinė- nuo 
pat kuopos' suorganizavimo pra

pūdingesnė už kitas ten buvu
sias. Dabar tas susuktas fil
mas rodomas pasaulyje liepos 3. 
d.: Filipinuose, . Australijoje, 
Naujoje Zelandijoje, Korėjoje, 
Izraelyje, Nigerijoje, Kenijoje, 
Zambijoj, Libane, Jordane, Kai 
re, Zaire, Senagalijoje ir visoje 
Afrikoje.

Liepos 4 d. šis filmas buvo ro 
domas: Jugoslavijoje, .Italijoje, 
Ispanijoje, Lenkijoje, Vokietijo
je, Portugalijoje, Graikijoje, 
Anglijoje, Prancūzijoje, Japo
nijoje, Kolumbijoje," Venecuelo- 
je, Meksikoje,-; Čilėje, Argenti- 

Z r . . -

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

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. ---------- ---------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________
Minkštais viršeliais tik 

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

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

$8.00

$3.00
$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

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

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

džios, rėmė' kitų. organizacijų 
ir institucijų ' veiklą ne vien 
dalyvavimu renginiuose, bet ir 
finansiniai. -Rinktinė- turėdama 
namų pirkimo ir remonto naš
tą šiais metais finansiniai kitų 
remti negalėjo, tačiau šiek tiek 
galėjo skirti spaudai ir radio 
programoms. Prisimintina, kad 
nuo veiklos pradžios kitų orga
nizacijų ir institucijų veiklai 
rinktinė yra paaukojusi apie 
30,000.00 dol. Tai graži suma.

Rinktinė auga narių skaičiu
mi ir organizaciniai stiprėja. 
Jos veikla yra žymiu įnašu Chi 
cagos lietuvių veiklai ir visai 
šaulių sąjungai. O šaulių sąjun 
ga yra tapusi skaitlinga, gerai 
organizuota ir gyva organizaci 
ja lietuvių išeivijoje, tuo pačiu 
ji yra reikšminga ir svarbi vi
sai mūsų veiklai.

Jonas Jasaitis

GROS GERAS ''ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

Taupykite dabar

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 ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

TEL. 421-3070

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. *4
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Išduodami Certifikatai, kurie neša iki
73/4% 'f

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

□
Investavimo knygelės sąskaitos neša

RSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Įsteigta 1923 metala.
Įstaigom pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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areštus, išvežimus ir kankini- ku, Lietuvoje visu įnirtimu siau 
mus rusų okupuotoje Lietuvo- tė raudonuojo okupanto vykdo- 
je. Naujai išrinktas Lietuvių Imas teroras. Poetas rašė:
Šaulių Tremtyje vadas Milko-‘ Už'gęso dienos, lyg išdegusios

Orderiu kartu su užsakymu*

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus gp km « dieni n g,
9 vai. lyto iki 5 vai. vakaro, Šeštadieniais — iki 12 vai.

vergijos. Negali sakyti, kad niekas nebandė išbėgti iš So
vietų Sąjungos lėktuvais. Buvo keli bandymai šiaurėje ir 
Azijos pakraščiuose, bet nei vienai bėgti pasiruošusiai gru 
pei nepavyko pabėgti. Rusai bėglius laiku pastebėdavo ir 
nuginkluodavo. Tuo tarpu lietuviai' Bražinskai buvo vie
ninteliai, kuriems pavyko lėktuvu pabėgti iš Sovietų Są
jungos. - .

Mums atrodo, kad Bražinskus turėtų įsileisti į Ame
riką. Jeigu Sovietų karo jėgos, nebūtų pavergusios nepri
klausomos Lietuvos, tai Bražinskams nebūtų jokio reikalo 
priversti sovietų lakūnus skristi į Turkiją ir paleisti juos 
laisvame pasaulyje. Bražinskai būtų gyvenę pačioje Lie-

Sen. Frank Church, įsitikinęs, kad negalės tapti partijos kan
didatu prezidento pareigoms, nutarė padėti Jimmy Carteriui lai
mėti nominacijas. Jis tai padarė kampanijos pabaigoje. Jam dabar 
atrodo, kad Carteris turėty pasirinkti jį viceprezidento pareigoms. 
Partijos vadai nemano, kad senatorius būty Carterio pasirinktas. 
Yra galingesniu kandidatę.

Bražinskai išvyko iš Turkijos
Praeitą sekmadienį Antano Rudžio Lietuvių Radijo 

F orumas davė nepaprastai įdomių žinių apie Praną ir Al
girdą Bražinskus, šešis metus praleidusius Turkijoje ir 
nepajėgusius gauti kitos valstybęs įvažiavimo vizos. Vie
na Pietų Amerikos valstybė buvo sutikusi duoti Bražins
kams teisę apsigyventi, bet nevykęs politikas, norėdamas 
pasigirti anksčiau, negu buvo atliktas darbas, visą reika
lą sugadino ir Bražinskus visai be reikalo apie metus pra
laikė Turkijoje.

Pirmadienį, liepos 12 dieną, britų Reuter agentūra 
siorganizavusi turkų kariuomenė ir patys gyventojai pas- 
praneša, kad Bražinskai ne tik išvažiavo iš Turkijos, bet 
kad jie laimingai pasiekė Romą. Ar Bražinskams bus duo
ta teisė pasilikti Italijoje, ar jie gaus teisę išvažiuoti į ki
tą valstybę, tuo tarpu dar nežinome, bet visiems aišku kad 
pirmas svarbus žingsnis visoje Bražinskų byloje jau pa
darytas. Jie išvyko iš Turkijos, bet ar jie pasiliks Italijo
je, ar jiems bus sudarytos sąlygos toliau išvažiuoti, tuo 
tarpu dar nežinia. Turint galvoje dabartines italų nuotai
kas, gal jiems būtų daug saugiau išvažiuoti iš Italijos.

Turkai buvo ir pasilieka garbingi žmonės. Rusus ir vi
są komunistinę sistemą jie labai gerai pažįsta. Pro Turki
ją pravažiavo tūkstančiai žmonių, bėgančių nuo žiauraus 
sovietinio režimo ir komunistinės policijos sauvalės. Tur
kai patys rusus gerai pažįsta,, nes ne kartą teko su rusais 
susidurti visame pasienyje- Sovietų valdžia, pavergusi ke
lias Kaukazo tauteles, ruošė užimti dvi dideles šiaurės Tur
kijos provincijas, bet turkų kariai labai atkakliai jas gynė 
ir sustabdė dar nesusitiprėjusią raudonąją armiją. Pas
taroji įveikė ir pavergė nepriklausomai besitvarkiusius 
gražinus, bet ji nepajėgė pavergti Turkijos. Naujai per
siorganizavusi turkų kariuomenė ir patys gyventojai pas
tojo kelia raudonarmiečiams,

Bražinskams nusileidus Trabzono aerodrome, sovie
tų valdžiai keliais atvejais kreipėsi į Ankaros vyriausybę, 
prašydama atiduoti jiems atbėgusius Bražinskus, kad jie 
galėtų suruošti “pavyzdingą teismą”. Bražinskai būtų bu
vę paskelbti “liaudies priešais”, o jų nužudymas būtų ap
rašytas visoje sovietinėje spaudoje. Bražinskams skirta 
bausmė būtų pavyzdinė ta prasme, kad nei vienas kitas 
sovietų pilietis nebūtų drįsęs lėktuvu bėgti iš sovietinės

tuvoje, būtų dirbę savo žemę, vaikai būtų ėję į mokyklas 
ir būtų tapę naudingais ne tiktai sau, bet ir visai Lietu
vai.

Rusų pavergtoje Lietuvoje Bražinskai ^protestavo 
prieš sovietų sauvalę. Jie negalėjo pakęsti, kai sovietų po
licija atiminėjo iš Lietuvos ūkininkų kiekvienų-metų der
lių, išveždavo javus, riebalus, pašarą ir net daržoves į so
vietų teritorijos gilumą. Jie turėdavo drąsos pasakyti oku
pantui, kad taip nedera elgtis, todėl Bražinskai buvo bau
džiami. Kurį laiką Bražinskai okupanto buvo nuteisti pa
čioje Lietuvoje ir laikyti vietos kalėjimuose, o kai paskir
ta bausmė buvo atlikta, tai juos išvežė į Azijos žemes.

Negalėdami grįžti į gimtinę Lietuvą, nepajėgdami 
užsidirbti duonos svetimame ir nedraugingame krašte, 
matydami tų pačių komunistų primetamą prievartą ki
toms pavergtoms tautoms, Bražinskai nutarė bėgti iš So
vietų Sąjungos. Pasirinko bėgimą, nes žinojo, kad sovie
tų valdžia jų legaliu būdu neišleis. Demokratinių vaisty
siu gyventojai, turtingi, ar visai jokio turto neturintieji, 
gali gauti užsienio pasą ir išvažiuoti, tuo tarpn sovietų 
piliečiams išvažiavimas uždraustas. Jeigu vis dėlto drįs
davo paprašyti leidimo, tai ne tik vyriausybė, bet ir komu
nistų sukurstyti pareigūnai- norinčius išvažiuoti perse
kioja. Pirmiausia juos išmeta iš darbo ir palieka be jokių 
pajamų. Vėliau juos apkrauna įvairiomis piniginėmis 
bausmėmis, kurių jie nepajėgia sumokėtu Okupantas sten
giasi išgauti pinigus iš užsieniuose gyvenančių giminių ir 
pažįstamų. Kiekvienam aišku, jog tai yra baisi išnaudoji
mo priemonę. Okupantas stengiasi išnaudoti pačias pa- 
gridines žmogaus teises. -c-

Bražinskai nenorėjo leisti rusams daugiau juos išnau
doti, negu kad jie buyo_išnaudoję iki to meto. Jie ryžosi 
išskristi iš Rusijos, nesumokėję pasakiškų sovietų valdžios 
primestų duoklių. Jie nenorėjo mokėti už vizas, nenorėjo 
skriausti Amerikos gyvennančių savo giminaičių. Jie ži
nojo, kad rizikavo gyvybe, bet jie taip pat žinojo, kad ki
to kelio išsprukti iš sovietinės vergijos nebuvo. Jiems rei
kėjo rizikuoti. Jie pirma patys ryžosi mirčiai, kad privers 
tų sovietų lakūnus, ginkluotus politinius komisarus pa
sukti i pietus ir nusileisti Turkijos aerodrome.

Linkime drąsiems kovotojams už Lietuvos laisvę išva
žiuoti toliau nuo kerštingos lietuvių tautos priešo rankos 
ir įsikurti laisvajame pasaulyje. c>-

žvakidės. Nustojo Varpas tau
tai skelbęs laisvę Lietuvos. Ga
le pasaulio laukė paruoštos avi 
dės, Peilius galando, puotai ruo 
sės budeliai Maskvos.

Anų dienų vaizdus nešioja
mės atmintyje. Šią valandą at
kurkime juos vaizduotėje.

. tos sūnų ir dukrų gretas, ji už
sirūstino ir užkietėjo. Pagiežos 
ir keršto žaizdrai suliepsnojo 

į kiekvieno lietuvio krūtinėje.
žodžiai: “Lietuva tėvynė mū
sų, Tu didvyrių žemė...”, įgi
jo naują prasmę ir tautai tapo 
paguodos obalsiu.

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS
Rašo Dan Kuraitis

DAN KURAITIS rašo savo įspūdžius iš kelionių.

Slanskis čeku komunistams buvo primestas kartu 
su raudonąja arnija. Jis rusams atliko nepaprastai di
delius patarnavimus. Jciųu rusams būtų reikėję sam
dyti tokius žmones, tai jie būtų neradę. Slanskis ne
buvo nei čekas, nei iksams. I>et jis Maskvai tarnavo 
iš įsitikinimo. Jis manė, kad Maskva įves ne tik “so
cialistinę". l>et ir “komunistinę santvarką” vtsaflie 
pasaulyje. Kiekvienam maskvinio komunizmo prie
šui jis kirto iš peties, "išsitikinimo”. Jis manė kad 
jis gerai (kiro. Jam atrodė, kad Maskvai tie Marzvins-

kių dokumentai buvo reikalingi, todėl jis liepė viską, 
pagrobti, sudėti į dėžes ir atiduoti vyriausiam šios sri
ties sovietų atstovui A. A. Siuckiui. Nežinau, ar jis gi- 
miniuojasi su lietuviams pažįstamu, “rašytoju” Sluc- 
kiu, bet kaip mūsiškis, taip ir čekijon pasiųstasis tar
navo tiems patiems dievams.

M1KOJAN.AS PRADĖJO SLANSKIO BYLĄ

Slanskis buvo čekų komunistų partijos pirmasis 
sekretorius, bet jis rūpinosi ne čekų komunistų parti
jos reikalais, bet rusų. Rusai davė jam galią, rusams 
jis ir dirbo. Jis buvo gimęs Čekoslovakijoje, bet jis sa
vo sielą buvo atidavęs Maskvai. -

Maskva jį išnaudojo iki paskutinio. Nebuvo tokio 
dalyko, kurio jis Maskvai nebūtų padaręs. Maskvai bu
vo reikalingi čekų pramonės gaminiai, Slankis- Mas- 
vai parūpindavo viską. Maskvai reikėjo kokių dalių, 
o Slanskis Čekoslovakijoje jas galėdavo rasti, tai ne
keldavo jokio klausimo. Jis konfiskuodavo reikalingą 
prekę ir, kaip dovaną, pasiųsdavo Maskvai. .

Bet atėjo toks istorijos laikotarpis, kad Slanskio 
teikiamų patarnavimų jau užteko. Stalinas priėjo iš
vados. kad Slanskio reikia atsikratyti. Taip jis elgėsi 
su visais čekistais, jam ištikimai tarnavusiais, taip jis 
pasielgė su Slanskiu. Rusijos čekistus jis įsakydavo 
sušaudyti be jokio pasigailėjimo, o ja matrodė, kad 
Slanskiui jis gali suruošti “teismą” ir viešai parodyti,! 
kad Maskva neprislarė Slanskio vestai potitikaL Ma
skvos intencijos buvo ir yra.visai kitokios. Jeigu čekos 
lovakijoje atsirado koks ‘svolačius”, kaip Stalinas pa
vadino Slanskį, tai galima suruošti ja mteismą ir vis
ką iškelti viešumon. Stalinas žinojo, kad čekai, įskai
tant ir komunistus, Slanskio nekentė, todėl prieš jį

1941-ji metai, birželio mė
nuo — vieneri metai sovietų 
okupacijos Lietuvoje. Lietuvos 
valstybė sunaikinta ir palaido
ta, tauta pavergta. Lietuviams 
trūksta aprėdalo, trūksta butų, 
pradeda trūkti maisto, dauge
liui trūksta darbo ir tarnybų. 
Žmonės naktimis nemiega, sla
pstosi, nes naktis — NKVD dar 
bymetė, lietuvių medžiojimo 
laikas. Skausmo kančios per
vertos lietuvių širdys ir ašaro
mis palūdusios motinų, žmonų, 
vaikų akys bejėgiai stebi, kai 
jėga naktį į namus įsiveržę rau 
donieji NKVD-stai, nuogus dur 
tuvus į nagarą įrėmę, išsivaro 
po vieną, po kelis šeimos na
rius, net ištisas šeimas, ištrėmi 
mui į tolimojo Sibiro vergų sto 
vykias. Kely į tremtį šeimos 
išskiriamos: vyrai nuo žmonų, 
vaikai nuo tėvų. Išprievartau
tas žmogus, nužmoginta jo tei
sė, kryžiuojama jo siela; tau
tai uždėti sunkūs vergijos pan
čiai. Baimė, lyg baisaus maro 
siaubas, gaubia kiekvieną Lietu 
vos trobą. Lietuvos žemėje ir 
lietuvių širdyse tamsu, tamsu...

Bet lietuvių — gaji tauta! 
Atsipeikėjus ji atsiduso, bet 
nepasimetė ir nepuolė į nevil-, 
tį. Praeity šimtmečius iškentė- 
jusi to paties okupanto rete
žiais surakinta, tauta žinojo 
ko tikėtis ir dabar. Ji buvo iš 
mokusi ir pasiryžusi kovoti. 
Apžiūrėjusi savo žaizdas,' pra
lietą kraują ir išretėjusias tau-

Ir štai, vieną gražų sekmadie 
nio rytą ilgesingai lauktas ne
tikėtumas : Karas! Džiaugsmu 
šviečia lietuvių veidai ir visų 
lūpose tik-vienas žodis: “Ka
ras!” Okupantas galvotrūk
čiais nešdinasi iš kur atėjęs, 
dangus viltimi nušvitęs. Karas! 
Įvykis, kuris per amžius žmo
nijai nelaimę nešė, lietuvių bu
vo laukiamas ir triumfališkai 
sutiktas. Spontaniškai, tartum 
staigus žemės drebėjimas būtų 
sukrėtęs Lietuvos žemę, seni ir 
jauni stvėrėsi ginklo ir sukilo 
prieš neapkenčiamą okupantą. 
Didvyriškai kovoję) lietuviai 
partizanai nebodami kraujo au 
kų, nes tiesiai į akis švietė arti
mos laisvės viltis. Juk ir I-gis 
karas atnešė Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę, samprotavo 
visa tauta.

Bet deja, šį kartą laisvės vil
tis buvo tik miražas. Raudona
sis okupantas buvo galvotruk- 
čiaisi š Lietuvos išguitas, bet 
atėjo kitas — rudasis ir visas 
viltis į laisvę tuoj pat užgniau
žė.

Skaudus -buvo, tautai nusivy
limas. Bet lietuvis, nepakęsda
mas pančių, naujajam okupan
tui, taip pat nesirengė Kukčio
ti. Dalis tautos, bijodama būti' 
prievarta įjungta į svetimą ka
rą, slapstėsi; dalis tautos nuėjo 
į pogrindį, dalis buvo prievar
ta išvežta karo pramonės dar
bams Vokietijon, dalis tautos 
— pati šviesiausioji, buvo su

rasti liudininkų neturėtų būti taip jau sunku.
Jau 1951 metų rudenį Stalinas pasiuntė Mikojaną, 

ištikimą savo kovos ir visų komunistų šunybių drau
gą, į Čekoslovakiją. Oficialiai jis vyko sutvarkyti Če
koslovakijos ir Sovietų Sąjungos prekybos reikalų, 
bet tikrovėje jis buvo pasiųstas paruošti Slanskiui, 
pirmam partijos sekretoriui, didelę bylą. Pradžioje 
kai kurie Maskvos agentai nustebo, kai Mikojanas pra
dėjo abejoti Slanskio vedamais darbais. Su pačiais če
kais jis mažai šiuo reikalu tegalėjo kalbėti, bet jam te
ko palikti aiškias instrukcijas M. T. Lichačevui, kuris 
vesdavo ypatingai svarbias bylas. Maskva jam paves
davo pravesti apklausinėjimus ir surinkti duomenis 
apie jaukštų partijos pareigūnų vedamą darbą ir ats
kaitomybę.

Nfikojanas prekybos reikalų nesutvarkė. Teisybė, 
jis paliko kelis didesnius' užsakymus čeku karo pra
monei, bet jis pinigų neatvežė. Čekai turėjo mokėti 
darbininkams ir už medžiagas, bet Maskva jiems ir 
toliau tebemokėjo naujus pažadais. Kiekvieną mė
nesį čekų finanšai smuko vis žemyn, krona ėjo nie
kais, bet vyriausybė nieko negalėjo darytu Ji davė 
užsakymas, ji privalėjo mokėti darbininkams algas, 
nors pati vyriausybė nieko už gaminius negaudavo.

1!>51 metų lapkričio mėnesį atvyko Mikojanas į 
Pragą, o 1952 metų tą patį mėnesį R. Slanskis jau bu
vo suimtas ir teisiamas. Teismo eiga buvo sovietų po
licijos priežiūroje, niekas negalėjo daryti į teismą jo
kios įtakoj bet čekų laikraščiai galėjo spausdinti prieš 
Slanskį nukreiptis liudijimus. Prieš, jį liudijo ■ patys 
čekai. Vieni pasakojo, kaip Slanskis, kenfisdavęs ke
lių bendrovių turtą, niekam jokias atskaitomybės neda 
vęs. Kitas .tvirtino, ka^ jis įsakęs išvežti visas paga
mintas prekes, bet nepalikęs bendrovei jokio įsiparei
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imta ir uždaryta koncentracijos 
stovyklose, žodžiu, tiek raudo
najam, tiek rudajam okupantui 
lietuvis atrodė perdaug išpru
sęs, kad leistų jam byventf ra
mybėje.

Praėjo trys metai. Išdidžioji 
Hitlerio karą galybė rytuose 
pradėjo griūti ir raudonoji ka
ro nelaimė vėl artėjo, prie Lie
tuvos sienų. Tauta atsirado tarp 
kūjo ir priekalo. Neramiose šir 
dyse kilo klausimas: Ką dary
ti? Bėgti ar nebėgti? Bet tauta 
atsiminusi, kas dėjosi 1941-jų 
metų birželio dienomis, atsirni 
nusi, kaip raudonieji lupinėjo 
lietuviams nagus NKVD pože
miuose, atsiminusi mases lavo
nų, raudonųjų kulkosvaidžių 
išguldytų Pravieniškėse, atsi
minusi žiaurų galvažudžiavi- 1 
mą Červenėje, Rainių miškely
je ir kitur, dalis tautos pasry- 
žome bėgt Rėgt nuo blogesnio 
pas blogą.

Sunkiomis širdimis apleisda
mi Tėvynę, mes tada visi, kaip 
vienas, sutarėmeir jautėme, kad 
į Lietuvos žemę atslenka didžau 
šia pasaulio nelaimė —-komu
nistinės, lietuvių kraujo ištroš- 
kusios, kerštingai nuteiktos, 
hordos. Tada mes visi, kaip vie 
nas, žinojome, jog pasitraukia
me todėl, kad Tėvynės link at- 
slenkąs komunistinis požmogis 
yra. pati klastingiausia žmoni
jos pabaisa. Tada mes visi vie
ningai sutarėme, kad turime 
laikinai pasitraukti ir tylomis 
kiekvienas širdyje prisiekėme 
visa esybe, visa savo jėga ko
voti, net aukotis, kad tik '-vėl 
Tėvynei iškovojus laisvė.

Iš tikųjų, kokius taurius, ko 
kius patriotiškus jausmus mes 
tada, iš sine šėme! .Gal niekada 
lietuviai nebuvo tokie vieniib' 
gi', kaip. tada.Atsiradg svetur, 
dienomis kalbėdavome, o nak
timis sapnuolavome apie tėviš
kę, apie likusių ir ištremtų tė
vų, brolių,, sesių likimą.- Saky
davome, kad keliaklupsčiais 
tūkstančius mylių parpifnmpm, 
jei tik būtų galima grįžti į įša
limą, bet laisvą Tėvynę.

Nuo ano baisaus birželio pra 
ėjo 35 metai ir 32 metai praėjo? 
nuo mūsų pasitraukimo iš Tė
vynės. Per tuos, keliasdešimt: 
tnetų Tėvynės padėtis nė kiek 
nepagerėjo: Lietuvos žemė kaip, 
ir tada, vis mindžiojama purvi
no sovietiško bato, pavergtas,
Lietuvis persekiojamas, grūda
mas į kalėjimus, į koncentraci
jos stovyklas. Mūsų miško bro
liai partizanai okupanto išgau
dyti, gėdingai nukankinti, jųi 
lavonai ir kapai išniekinti.

(Bus daugiu)

gojimo už išvežtas prekes atsilyginti. Geriau žinantie
ji, jų tarpe ir pats Mikojanas, žinojo, kad Slanskis kon
fiskuotas prekes arba jų dalis išvežė Rusijon, pagal 
sovietų valdžios įsakymą. Kiekvienam buvo aišku, kad 
pačiam Slanskiui sudėtingi sraigtai nebuvo reikalingi.

Apie politinius areštus, tardymus, kankinimus ir 
“prispažinimus” liudijimų buvo pilna. Slanskiss turė
jo sudaręs nepaprastai didelį .policijos tardymo apa
ratą, prisilaikydamas rusiškos Čekos pavyzdžio. Jis 
galėdavo išgauti bet kokius parodymus iš griežčiau
siai užsispyrusio čeko. Mūšiu metu Slanskis ne vieną 
čekų politinį veikėją yra nudaigojęs, bet vėliau, kai 
buvo paskelbtos paliaubos, tai daugiau čekų jis nežu
dė. Bet vsaine krašte būvą įvesta tokia didelė tardy
mų baimė, kad Slanskio ir jo policijos bijojo kiekvie
nas čekas.

Čekų komunistų partijos sekretorius Slanskis bu
vo nuteistas mirti. Buvo rašomi prašymai, kad vyriau
sybė pasigailėtų, bet Stalinas apie ir
klausyti nenorėjo. Jis įsakydavo tardyti tiras žmones, 
kurie norėjo pakeisti mirties spnendiraą. Sprendimas 
buvo patvirtintas ir mirties bausmę įvykdyta* tacha- 
čevas buvo įpareigotas prižiūrėti, kad Slaaskis nega
lėtų paskelbti jokio atsišaukimo, prašančio jį užtar* 
Ii,- nes jis tai daręs pagal sovieto komunistų partijos 
vadovybės įsakymą. * ' ■

z (Bus daugiau) -
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DR. ANNA BALIUKAS 
akių, ausų, nosies 
» GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449.So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

KĄ DABAR SAKYS “DRAUGO”
REDAKTORIUS KVIKLYS? i

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center
_ 860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas^ . HEmlock 4-5849 

^Reiid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadieni nuo 1—-5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGI: 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

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

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLtVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rc Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR K. A. V. JUČAS 
489-4441, 561-4605

odos Ligos — chirurgija 
1002; N.. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

. Ofiso teL: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98GI , ■ ..

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. TRANK PLECKAS 
į OPTOMETRISTAS 3.

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

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

Š. m. birželio 20 d., Chicagoj, 
Jaunimo Centre, ALTo skyriaus 
suruoštame liūdnųjų birželio į- 
vykių minėjime, ALTo pirminio 
kas Dr. K. Bobelis savo kalboje, 
tarp kitko, atkreipė visų dėme
sį, j tai, kad šiandien, kada ne 
tik JAV prezidentas Fordas, 
bet ir Atstovų Rūmai bei Sena
tas aiškiai pasisakė, kad Lietu
vos valstybė yra teisiškai egzi
stuojanti, kad Amerika jos iki 
šiol nepripažino ir ateityje ne
pripažins ją okupavusiems So
vietahis, tai, kaip teisinkai eg
zistuojančios valstybės, padėtis 
yra aiškesnė ir tvirtesnė, negu 
kad buvo prieš Helsinkio konfe 
renciją. Tai p iš tikrųjų ir yra, 
nors “Draugo” redaktorius Br. 
Kviklys aiškino ką kitą.

Toliau, šiomis dienomis spau
da pranešė, kad ALTo pirm. Dr. 
Bobelis su. Lenkų Susivieniji
mo Amerikoje pirmininku P. 
Mazevskiu yra Turėję pasikal
bėjimą su JAV Valstybės, Sek
retorium Kissingeriu, kuris ir
gi pareiškęs, kad Lietuvos vals
tybės teisinė padėtis po Helsin
kio konferencijos nepasikeitė, 
kad Valsybės. Departamentas 
renka medžiagą apie Sovietų ne 
silaikymą Helsinkio sutarties, 
kad išaiškinti faktai bus pateik
ti, kaip įkaitinamoji medžiaga 
Sovietams sekančioje konferen
cijoje. Mes irgi turėtume bent

per Ameriką pateikti tokios So
vietams apkaltinti medžiagos,! 
pvz., tos, kad jie Lietuvos vals
tybę laiko jiems pripažinta Hel 
sinkio konferencijos aktu ir el
giasi jų okupuotoje Lietuvoje, 
kaip savoje žemėje.

Gindami Lietuvos valstybę 
nuo Sovietų kėslų, mes galėtu
me remtis kaip tik JAV prezi
dento Fordo, jos Atstovų Rū
mų ir Senato teisingais aiškini
mais Helsinkio konferencijos 
akto, kurį “Draugo” redakto
rius Br. Kviklys, deja, sekda
mas Brežnevu yra aiškinęs, 
kaip Lietuvos Valstybės Sovie
tams “pardavimo” aktą...

Įdomu, ką dabar sakys “Drau 
go” redaktorius Kviklys? Ko
kios pažiūros (į Helsinkio kon
ferencijos aktą) jis dabar lai
kysis? Brežnevinės, kurios jis 
laikėsi anksčiau, gazdindamas 
mus ir Lietuvos lietuvius, kad 
Lietuva Helsinkio konferenci
jos aktu Sovietams “parduota”, 
ar jis laikysis JAV prezidento 
Fordo,*jog Atstovų Rūmų ir Se 
nato pažiūros, kad Lietuvos vai 
stybė yra teisiškai egzistuo
janti, niekam neperleista, “ne
parduota” ?

Sunkus pasirinkimas “Drau
go” red. Kvikliui, prirašiusiam 
nesąmonių savo vedamuosiuo-

Jonas Kavaliauskasse.

VIKTORAS PERMINĄS

PERKRAUSTYMA1

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

Apdraustas perkraustymas • 
iš įvairių atstumų, 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

SODYBŲ PIEVELĖS .... •
surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė, Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
■visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

t

Pasveikink tavu draugui- 
per “Nauj tunas

“NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DRAUGAI iR k J

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

Thaf $ why ix’s importine » protect

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

following Smokey's ABCs:

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anvad. nuo 1—4 po pietų.
' ketvirtad., n u o 5—7 vai. vak. 

OfisŽTtelef.: 776-2880 
Neuf»t“7ez. telef.: 448-5545

DR.VYT. TAURAS 
gydytojas ir chirurgas

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirnn, antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau*’?* ir rmiilkal x:

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?* 

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

vių 
Čia

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

2454 WEST 7Ut STREET
• Ofiso Ulefx HEmlock 4-2123

Rezid. telef.: Glbson 84195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

jCj Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba koloms

I (Arch Supports) ir t t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYiCTATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

J j S SU JURAS

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas -galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 1 
struoU. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudalduose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
įversta i anglu kalbą.

AA Žoščenko. SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo ’ 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2. . į

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

Prof. P. Pskarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų lUriiną. 
Kaina $2. * , \ ”

Vincas lamaifis. UUBLIHO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 pat Kaina SU0.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60408 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu (r pridedant. 
čak| ar phHgtnv perlaidą.

k

I

MIKE PAVILONIS
Gyveno 4008 So. Artesian Avenue

i

Mirė 1976 mi liepos 11 d. 8:35 vai. vakaro, sulaukęs senatvės. Gi
męs Lietuvoje, Anykščiuose. /

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Velionis buvo tėvas mirusio sūnaus Michael ir mirusios dukters, 

ir jos vjto William Harter uošvis.
Paliko nuliūdę, marti Helen, anūkai — Helen su vyru Jaseph ir 

jų šeimataip pat Michael su žmona ir jų šeima, brolis Clem su žmona 
Helen ir jų idnu; Lietuvoje liko sesuo Rozalija Augustinas su šeima 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų ir klubų.
Antradienį 12 vai. vidudienį kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno 

koplyčioje, 4348 £o. California Avenue.
Trečiadienį, liepos 14 d. 9:00 vai ryto bus lydimas is koplyčios į 

Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Mike Pavilonio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kvečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
” - marti, brolis, sasuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA ,3-3572.

Į

Giminėms, artimiesiems, draugams ir visiems pažįsta
miems, liūdintiems dėl Lietuvos karo aviacijos karininko, 
savanorio, vieno iš Detroito Dariaus - Girėno klubo steigėjų 
iniiciatorių, aviacijos pulk. lt.

LEONARDO PESECKO
>mirties, gilią užuojautą reiškia

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. . :

Autųrius. savų 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 kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

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

Knygns 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. ‘ 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS -

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

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Knygelėje 
žolę užauginti, ------- : . - “--r-- ■
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali Atsiųsti S1.50 ček; 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. .Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED SK CHICAGO. ILL. 6060X

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti kny,jų rinkoj*

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausku knyga apie Amerikos lietuvių paslau
gas daryti įtakos j krašto politiką. Idfi psi. Kaina ?1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis
\ bus pasiųstas tokiu adre'ti:

'NAUJIENOS, ,
Halsted St, Chicago, 111. G0608

S KAIT Y K IT E NAUJIENAS
VISI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOS!

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
^laikokita 9<ro, ne F*kto, kad būtumėte gyvi*. — Amoso 5:14.

PidžiauMa šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 
draugystės. Norint įstoti į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis primas, šėtonas Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią- Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti {

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street

* k, Telef.: GRovehill 6-2345-6

* Q > 1410 So. 50th Ave., Cicero
g Telef.: TOwnhaU 3-2108-3
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
J AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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INCOME TAX SERVICE

ACCOUNTING AND
CLERICAL HELP WANTED

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

INSUXANCf

(Pr)

PAVARDE m VARDAS

The iron Curtain 
tern soundproof.

Ml

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill* 60601

BUILDERS AND CONTRACTORS 
' Nemy Stitybi Ir Remontas

NAUJIENOS, 
F 39 So. Hals ted St 

Chicago, JU. 60608

Call Frank Zapolis 
32G814 W. 95th St

GA 4-8654

REIKALINGA NAMŲ ŠEIMININKE
ALLOY IS GROWING

pačią 
Lietuvos karaliaus

— Lietu- 
II žmoną
- Henriko

LAIKRODŽIAI IR BRANGEWYB* 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefj REpubBc 7-1941

/ people
/ you 
write to

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 00632. Tol. Y A. 7-5980

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

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi piūetybĮs pra

šymai ir kitokį blankai.

— Česlovas Liutikas pakvies 
tas pertvarkyti Australijos lie
tuvių klubo biblioteką Sydnė- 
jaus mieste. Bibliotekos vedė
ju yra Mykolas Nakutis. Lietuvių kalba: *tsdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— 
1-00 v. popiet; — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 

.ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

Q Siunčiu--------------dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

easy ways 
to get the 
Zip Codes

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgū metu patyrimas.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
12 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PASISEKIMĄ BIZNYJE 
‘NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

Brangenybes, Liikrodllil, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST ttrd STW CHICAGO 
Telef. 434-4658 '

DIDELĘ ĮTAKĄ Į VAKARŲ 
EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą III, Florencijoje 
Kotryną Madiči, 
Henriko III motiną, Milane 
vos karaliaus Zigmanto 
Boną Sforzą, o Paryžiuje — 
m ir jo tėvo pastatytus Louvre rū
mus.

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi- 
cagos i minėtas Lietuvos įtakos vie
tas išvyksta rugpiūčio 9 d. Ekskursi
jai vadovaus patyrusi lietuvaitė. In
formacijoms rašykite World Express 
Agentūra, Mr. William H. Cates. 230 
W. Monroe St. Chicago, Illinois 60606. 
arba telefonuokite (31?) 332-4111.

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose gėlimą gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar. lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai - ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 
manas.^567 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis, META! PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laikei įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 11 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
žiais virželiais. 336 psL Kaina S6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. BUriiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, -į dalis. 208 psL. įrišta — $3,00, minkštais vir- 

$3,00. minkš-

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas.
Nes jos Tašo tiesą 
Ir veda ^šviesą.

225-2212
or come in for interview at

3207 SO. SHIELDS 
CHICAGO

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Uermak Roar Chicago IF Virginia 7-7747

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

2 Call your local Post Office 
or sea their National Zip

Betty Ford, prezidento Fordo žmona, apvažiavo daugiau su
sirinkimu negu pats prezidentas. Ji praneša savo vyrui, kad pasi
ruoštų rugpiūčio mėnesį vykstančiai .konvencijai. Ji dar ir šiandien 
važinėja po kraštą ir rankatioja prezidentui delegatus, kurie iki 
šio meto dar neapsisprendė, kurį kandidatą palaikyti.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
tdresus.

NAUJIENOS, CH'SAGO 1, ILL — TUESDAY, JULY 13, 1976

SOPHIE BARCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 H. A. M.

' DĖMESIO 
52—30 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. L A U R A I T ■> S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkty reikia Į _

J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti, iš gyvenimo. Lengvas stilius, .gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50. ,

■■ . . ■- w v7’ ■ V"'

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo-pat .senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00. , . ; r'-

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.

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

—Šachmatu meisteris P. Taut 
vaisa praeitų sekmadienį žai
dė simultaną su Union Pier va
sarotojais bei svečiais Gintaro 
vasarvietėje. Joje dabar atos 
togauja Balzarai, Baniai, Balt- 
rimienė, dr. Gleveckas su šeima,. 
Gasneriai, Grincevičius, Jaku
bauskienė, Kirvaičiai, Lukas, 
Matulevičienė, Norienė, Pagi- 
rienė, dail. Pautienius su žmo
na, Tiškevičius, Vihitienė, Zo- 
tovienė ir daugelis kitų Chica-

gos bei apylinkėj huiiieėiu 
Taip pat atostogauja tautiečių 
iš IlcUoitoZ^^velanSi^TF kitty 
vietovių. —

•M can’t come to yeu for the 
truth, but you can raach bar. 
Radio Free Europa doaa get the 
Vuth through.
•w to MH fpm Enron 
Ml »st, MLIItfWa. KT.

1739 S. Hateted.SL, Chicago, I1L 60608. — TeL HA 1-6100

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIU
ĮVAIRUS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaui
BALYS BUDRAITIS

.5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. S22,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2 mašinų garažas.

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

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

Ini, Algis /Tipaiarkas 
kandidatuoja į JAV kongresą 
atstovu Michigan valstijoje res 
publikom; sąraše. Yra .sudary
tas komitetas — Zaparackas for 
Congress, 1120 Yorba Linda 
Dr., Royal Oak, Mich. 18072. Jo 
kandidatūrą remia Alta, Vil
kas taip pat LB.

—Vilimas Gustaitis, buvęs paš- 
!o tarnautojas Čikagoje, perei
tais metais pasitraukė pensijon 
ir su žmona Marija apsigyveno 
Springdale, Ark. Savo ląiške 
jis rašo, kad iki šiol tesutikęs 
tik vieną lietuvį — George Šim
kų, buv, spaustuvininką iš Rri- 
dgeporto apylinkės.

— Kun. Janis Smils, nesenai 
pabėgęs iš okupuotos Latvijos, 
daly vaus pavergtų- tautų atsto
vų spaudos konferencijoj lie
pos 15 d. 10 vai. ryto Palmer 
House viešbutyje. Pavergtų ląu 
tų kilmės amerikiečių, ir jų 
draugų eisena Stale" gatve bus 
liepos 17 d. vidudienį. Lietu
viai renkasi 11 vai. prie Wac
ker Dr. tarp Dearborn ir Clrak 
St. Po eisenos, 2 vai. bus sve
čių bei dalyvii] priėmimas Pal
mer viešbutyje. Priėmimui va
dovaus aldermanas Pucinski, 
dalyvaus prezidento patarėjas 
dr. M1. Kuropas, kalbės kongre
so atst. H. J. Hyde. Vietas re
zervuoja S. Mankus Alto būsti
nėje ir V. Motušis Cicero.

3 Loeri Zp* e*n be fotmd 
<be Zip Map in the 

buiaeM pages at 
pbcnebook. <,

w | ^9^

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinktinas geros rūšies Ivairiy prekiy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Cosmos Parcels Rxpress Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. VALANTI NAS

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAXOMAS - VALDYMAS 

NOTARIATAS — VERTIMAI.

Juozės Vaičiūnienės knygos

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

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

— Lietuviai, Demonstruoki
me Liepos mėn. 17 d. Pavergtų 
Tautų Minėjime... Altas ruošia 
liepos mėn. 17 d. Pavergtų 
Tautų Demonstraciją Chicago- 
je ir kviečia visus lietuvius da
lyvauti. Marquette Parko apy
linkės Beg. LB-nės Valdyba pa
kartotinai kviečia visus savo 
narius ir prijaučiančus daly
vauti demonstracijose. Rinktis 
10 vai. ryto prie parapijos baž
nyčios, iš ten autobusas nuveš j 
demonstracijos vietą. Paims 
keleivius ir iš Alvudo Sodybos-

Valdyba

drijonienė, M. Remienė ir A. 
Pužauskas sudaro Tautinių šo
kių šventės banketo ruošos ko
mitetą. Banketas bus McCor
mick Place.

— Kazė Brazdžonytė, Lie
tuvos Aidai radijo programos 
vedėja, priimta į Lietuvių Žur 
nalistų Sąjungą. Lietuvos Ai
du programos būna penktadie
niais 10-11 vai. vak. iš W0PA 
stoties.

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

4369 ARCHER AVE,' CHICAGOJE 
TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
TeL 257-5861

Šeštadienį, liepos 17 dieną, Ghieagoje įuošiania* l^avergUi 
Jautą dtilelė eisena. Jie protestuos ’prieš sovietą karo jėgą pri
mestą komunistinę sistemą ir visai Rytu Kuropai primestą ver
giją. Juo didesnė eisena, tuo geresnis bus protestas.

Bušai nuveš marsuotojus į miesto centrą, kad galėtą daly
vauti eisenoje. Bušai eis iš Marquette Parko (informacijas teiks 
S- Mankus, 778-6900), iš Cicero (St. Prancikevičius, 656—2550) 
ir Brighton Parke (Christine Austin 121-61 (X))

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.1US
NAUJIENOMS. Hemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu 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 nesi d ėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgaliok 
tin iais,

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 poltinių 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.
KAINUOJA: Chleagofe Ir Kanado]t metams — $30.00, pusei mėty — $15.00, 

trims mėn. — $830z vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metems 
— $26.00, pusei metę — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama sevaitf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

__________________ ___ ___ _ $7.00
Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu-

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vienintelį
AA lietuvį kailininką

Chicagoje “
C^LNORMANA
.©jg&BURŠTEINĄ

263^826 
(1*^80*) ir 
677-8489 

(buto)

Kristina Austin,
Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkė

—Milijonas gali tekti laimin 
gain Naujienų pikniko lanky
tojui. nes vienas skaitytojas at 
siuntė penkine, prašydamas nu 
pirkti Illinois valstijos loterijos 
bilietus ir padėti į Laimės šu
linį. Prisilįsdamas tą tlovaną, 
palinkėjo, kad visi bilietai bū
tų laimingi, o vienas jų būtą 
milijoninis. Naujienų piknikas 
bus šį sekmadienį, liepos 18 d. 
Polonia Grove, prie 46-tos ir 
Archer Avė. Visi maloniai kvie 
čiaini dalyvauti.

— Racine JJetuviu Moterų\ 
klubas ruošia isvvką i Name- 
jūnų sodybą liepos 18 d. Išvy- 
koje-gegužinėje kviečiami daly 
vauti visi tautiečiai.

— J. Junknevičiene, A. Ąla- 
žeikienė, J. Cijunėlienė, S. En-

Good pay. benefits and working con
ditions.

CALL GREG

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų. j - \

Knygas galima grauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

r NAUJIENOS 4. ir

— Loreta Grybinaitė, East 
St. Louis, Ill, baigė pedagogi
nius mokslus Southern Illinois 
universitete. Ji vra baigusi Ii- 
tuanistinę mokyklą, kurioje 
mokė jos tėvas Zigmas Grybi- 
nas.
....— Į Pasaulinę olimpiadą 
Montrealyje šiandien iš Graiki 
jos išsiunčiama Olimpinė ug
nis. Olimpiadą atidarys Angli
jos karalienė Elzbieta liepos 
17 d. . > ,

RIJA, -I dalis. 208 psL. įrišta
Sėliais $2,00; II dalis, 225 psL, įrišta 
tais virbeliais 

.Henrikas Temas 
i Pakai

stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina 96.
P. Kesiūnasj TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

partizaną' buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.
Janina Narūną, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima i 

170 psl.__ ;_______ i____________________ ___  $3.00
m. Gudelis, Povilas Mileris., biografijos bruožai 

puslapiai _;__________________ _______
Knygas užsakaųt reikia pridėti 25 ct. pašto išlaidoms

NAUJIENOS,

HOMEOWNERS POUCY

State Farm Fire aad Casualty Company

m#*W*W**1HR 

PBACB COSTS MONEY 
BUY UJ. SAVINGS BONDS




