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Sovietai ginkluoja Afrikos valstybes ,
XiJSprriqlija/ JUggnda ir Angola pries Etiopiją, 

Keniją ir Zaire £

Gą® 
myhį 
suvš valstybių statusą

Norėjo atkalbėti i 
3. Hitlerį nuo karo
Londonas. Windsoro kuni- t ■

gaikštis, būvės Anglijos kara
lius Edvardas VIII 1937 metais 
slaptai keliavo pas Hitlerį at
kalbėti nuo karo, rašoma nese
niai mirusio multimilijonie
riaus amerikiečio Paul Getty 
auto biografijoje. Karalius Ed
vardas atsisakė Didžiosios Bri 
tanijos sosto ir vedė divorsuo- 
tą amerikietę "Wallis, Simpson. 
Getty rašo, kad kunigaikštis 

liją \Uganda ir tą pačią An go- jam pasisakė norėjęs išgelbėti 
lą/’ ’ * ” . . ’ . " ' ' ' ‘ ’

Somalija jau turi didžiausią ris buvęs paveiktas ir jei Lon-

mažarT|eramių metų, kol susi- 
formuos-ir nusistovės.

Didėjančiam nerimui pradžią 
davė Sovietų Rusijos ginkluota 
•intervencija Angoloje, tą vos 
tik nepriklausomybę gavusią 
tautą paverčiant Kubos raudon
armiečių kontroliuojama Sovie
tų kolonija Afrikoje.

Sovietų imperializmui to ne
gana; jis dosnia ranka ginkluo
ja keletą kitų Juodojo Konti
nento valstybių; būtent, Soma-

žydus nuo nacių teroro. Hitle-

Sen. Hubert H. Humphrey, pramiegojęs pirminius rinkimus, dabar stengiasi demokratų 
partijos vadus įtikinti, kad jis tiktu būti demokratų partijos lyderis senate. Jis jau yra išsikal
bėjęs su visais^ įtakingesniais demokratų senato astovais.

Neleis diktatoriui Idi Amin pulti Kenijos
ji *

Lėktufnešis ir žvalgybos lėktuvai skuba į Piety 
Kenijos Mombasos uostc^į^

tankų korpusą visoje Afrikoje; 
Uganda turi daugiau tankų, ir, 
kol Izraelio komandos nesunai
kino, turėjo daugiau kovos lėk
tuvų, negu Tanzanija ir Kenija 
.kąrfįUį Oįj^g^a^turi iš Solteti- 
jos uz apie ^00 Ymflijdnų-' at
siųstų ginklų, žodžiu, Sovietų 
kolonija Angola yra daug dau
giau apginkluota, negu bet ku
ri kita šalis Afrikos kontinen
te.

Jausdamos sau pavojų iš kai
mynų, likusios naujosios vals
tybės susirūpino ir kreipėsi į 
JAValstybes. Trys iš jų — Etio 
pija, Kenija ir Zaire veda dery
bas dėl lėktuvų, tankų ir kito
kių apsigynimo piremonių dau
giau kaip $325 milijonų su
moje. •

Etiopija iki 1977 fiskalinių 
metų' pabaigos numatyta gauti 
ginklų už arti $200 milijonų; 
Kenija už $75 milijonus suside
rėjo pirkti 12 supersoninių (už 
garsą greitesnių) kovos lėktu
vų ir Zaire tebesieria dėl įvai
rių apsigynimo priemonių, pir
moje eilėje šarvuotų vežimų ir 
daugiau'prieštankinių- patran
kų ir kt/

Viso&t trys šios, valstybės — 
Etiopija,- Kenija, ir .Zaire turi 
mažesnės karines pajėgas ir ap- 
siglavimą, negu jų revalės, 
o Kenija yra pavojuje, kad ją 
gali pulti Uganda už padarytą 
Iraeliui palankumą gelbstint te
roristų pagrobtus, 104 žmo
nes.

donas ar Paryčius būtų paro
dę veiklumą,/milijonai žmonių 
būtų išgelbėti, sakęs Getty drau 
gas, buvęs Anglijos karalius.

Vakarų Europa — ....
£' turės^pariamenta^^

z r. * i- v- •- *■ Uatyi Awinno e»

. Briuselis. Devynių Europos 
Bendrosios Rinkos valstybių 
galvos sutarė steigti pirmąjį 
žęnonių rinktą Vakarų Euro
pos parlamentą. Parlamento 
numatytas 410 vietas tos devy
nios valstybės pasidalins 1978 
metais pravestuose rinkimuo
se. Vien britų ministeris pirmi
ninkas James Callaghan dar 
negalėjęs duoti savo galutino 
pritarimo, kol neišgirs tuo 
klausimu debatų atstovų rū
muose. ,

Mirė žymus vakarų 
vokietis

Essenas. ~ Liepos 7 d. vie
noje Esene ligoninėje mirė 77 
metų amžiaus žymus' vakarų

Heinemanas, vadovavęs ' 1969 
iki 1974 m. valstybės vyriau- 
sioms įstaigoms. Jis buvo kurį 
laiką valstybės prezidentu ir 
trejus metus buvo teisingumo

vimas New Yorke
NEW YCmKAS.— Demokra- 

tų pantjos ^suvažiavimas New 
York e“ prašalėjo pirmadienį, lie

Karalienė lankė Bos
tono revoliucijos 
pradžios vietas

BOSTONAS. — Anglijos ka-

WASHINGTON, Tu
rint galvoję? paskutiniu, .met) 
Artimuose |Rytuose ^gĮdėjančią 
įtampą, JAV vyriausybė nutarė 
pasiųsti į jjĮąirobi tolimų skridi
mų žvalgybas lėktuvą “Orion”.

Be to, įsakė, šešiems 7-to A- 
merikos laivyno karo laivams, 

{įskaitant ir vienam lėktuvne
šiui, tuojau plaukti į Mombasos 
uostą, esantį Pietinėje Kenijos 
dalyje, Indijos vandenyne.

Sekmadienį saugumo taryba 
nutarė imtis šių žingsnių, 

(patyrė, kad Ugandos ir Keni
jos pasienin traukiamos moder
nios karo jėgos. Karo nuotai
kos pradėjo kilti, kai trys Izrae
lio lėktuvai, skridę tiesiai iš Iz
raelio i Ugandą, nusileido Ente- 
be aerodrome, išgelbėjo saugo
mus pagrobtus Izraelio ir kitų

■ ■ 1 įHL. ;

NewYorkesprogsta

kaij ■

NEW YORKAS.-į-Puerto Ri
co ekstremistai demokratų par-, 
tijos s u važiavimą Yfepasveikino 
net keturiomis bombomis, ku
rios sprogo netoliese suvažiavi
mo vietos, padėtos krautuvėse. 
Bombos buvo nedidelės ir jos 
sprogusios nepadarė daug 
stolio.

Vėliau laišku New York 
redakcijai buvo pranešta, 
bombos išprogdintos protesto 
ženklan, protestuojant prieš da
lyvavimą demokratų partijos 
suvažiavime 22 Puerto Ricos 
siurbėlių, t. y. prieš dalyvavi
mą 22 Puerto Ricos konvenci-

nuo-

I'ost 
kad

grindinę kalbą pasakė Ohio sen. princas Pilypas, užbaigdami vi-
John Glenn. Senatoriaus ir bu
vusio astronauto kalbai pasibai 
gus, Pensilvanijos gubem. AI. 
J. Shapp pareiškė, kad stipriau-

zitą Amerikoje, liepos 11 d. lan
kėsi Bostone ir vietoj, kur 1775
m. revoliucionierių buvo palei- Į krido Į Izraeli.

Artimųjų Rytų valstybių žydųlj°s delegatų.
kilęs piliečiams. Trys Izraelio Minėta laiška prisiuntė Puer- 
lėktuVai, .skrisdami su f-’--- ’ 
vintei^ žmopėmis, sustojo Nai
robi aerodrome ir pasiėmė kelio 
nei reikalingų degalų, paliko ke 
lis sunkiai sužeistuosius ir išs-

ministeriu, ir yra pravedęs Va-'Į ši -kan<ifdątai -į; valstybės vice- 
karų Vokietijos įstatymų re- prezidentus, nežiūrint- pasaky- 
formą. .f , {tų- kalbų,'yra Maino senatorius

Jo mirties prislėgtos liūdi 
žmona Hilda ir trys dukters.

Ed.S. Mūskie ir Minesotos sen. 
W.JF. Mondąle. Užklausus dėl 
sen:; Glerin kandidatūros, gub. 
Shapp atsakė:‘‘Jis yra trečioje 
vietoje, Pensilvanijos mastu 
matuojant”...

Sausros Vakarą Europoje 
' nuostoliai

Londonas. Europos oro spė- 
jikaj ir praeitą savaitgalį nega
lėjo pasakyti nieko gero, kada 
baigsis ilgiausia ir karščiausia 
vasarai: per beveik pusę metų 
nė lašelio lietaus. žurnalo Le 
Point pranešimu, sausros nuos
toliai pasėlių derliams ir gyvu 
liams sieks apie puspenkto bi
lijono dolerių.

Būsimame Vakarų Europos 
parlamente vietomis pasidalin 
ti sutarta sekančiai: Britanija, 
Prancūzija, Vakarų Vokietija 
ir Italija gaus po 81 vietas 
kiekviena; Olandija gaus 25, 
Belgija 24. Danija 16, Airija 15, 
Liuksemburgas 6 vietas.

/ Saigonas gavo 
v Ho CHI MINH vardą

Ho Chi Afinh Miestas,Viet 
Nam. Buvusio Saigono miesto 
piliečiai turėjo didele šventę 
perkrikštydami savo buvusios 
sostinės Saigono vardą legen- 
darinio Vietnamo komunistų 
“tėvo” Ho Chi Minh vardu. 
Apie 30,000 gyventojų minia da 
lyvavo oficialiose ceremonijose 
pakeičiant miesto pavadinimą 
pagal komunistinio liaudies sei 
mo nutarimą.'

Politinių kalinių 
amnestija Ispanijoje

MADRIDAS. — Visi Ispani
jos laikraščiai, kaip Hoja de Lu 
nes, El Pais ir kiti, skelbia, kad 
visiems šešiems šimtams Ispani 
jos kalėjimuose sėdintiems po
litiniams kaliniams bus. netru
kus . paskelbta amnestija. Am
nestiją paskelbsianti naujoji mi 
nisterio pirmininko Adolfo Su
aręs Gonzalez vyriausybė. Esą, 
amnestija bus paskelbta liepos
25 d., Ispanijos patrono Šv. Jo-(šio Chou en-lay postą, pats mi 
kubo dieną. rė turėdamas 90 metų amžiaus.

Kiniečiai atsisveikino su čfiču X _
Tokio. Penki tūkstančiai ki

niečių, dalyvaujant komparti
jos ir valdžios lyderiams minė
jimo mitinge, įvykusiame Pe
kino mieste, pagerbė mirusį 
Chu Teh, kurs drauge su Mao 
Tse-lungu įsteigė Kinijos rau
donąją armiją. Chu partijos ir 
valdžios hierarchijoje turėjo 
antrąją vietą užimdamas mirti

stas pirmas laisvės šūvis. Kara 
liškąją šeimą sutiko stiprus ai
rių demonstrantų būrys su pla
katais. ir šūkiais: “Free Ire
land !”.

Kaip žinia, Bostone ir visoje 
Masačiuseto valstijoje gyvena 
daug airių katalikų, turi tamp
rius ryšius su Airija. Jie tad ir 
pasitiko karalienę su plaka
tais.

Anglijos karalienė stovėdama 
labai seno Bostono miesto pas
tato balkone, vos už kelių žing
snių nuo vietos, kur revoliucinie 
riai buvo šaudomi, pareiškė: 
“Mes labai patenkinti ir nuste
binti sutikimo, kurį sutikome 
šiame mieste, Bostone, kur vis
kas prasidėjo ir kad tai 
čia, vos kelios mylios nuo 
xingtono ir Concordo, kur 
mieji šūviai kare britų su

buvo

Malonus oras.
‘ X ' T.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:2^

KARŠČIŲ BANGA
CHICAGA. — šeštadienį, lie

pos 10, Chicagoje buvo karš
čiausia diena. Midway aerodro
me termometras rodė 100 laip
snių Farenheito. Sekmadienį 
karštis suvarė beveik visos Chi- 
cagos gyventojus į ežerą, kuris 
užsikimšo žmonėmis. Spėjama, 
kad tą dieną kokie 700,000 mir
ko ežere.

Sekmadienio tik vakare tem
peratūra staiga pradėjo kristi 
ir jau 11 vaL nakties ji pasieki 
68 laipsnius Farenheito.

pir- 
____ „ ame
rikiečiais buvo iššauti prieš 201 
metus.

Jei tuometiniai patriotai bū
tų žinoję, kad vieną dieną Bri
tanijos monarchai stovės seniau 
šio namo balkone, iš kurio nepri 
klausomybės deklaracija buvo 
pirmiausia perskaityta Bostono 
žmonėms, aš manau, jie būtų 
butų buvę labai nustebinti.

Man labai malonu, kad paga
liau mes vėl susiėjome kartu 
kaip laisvi žmonės ir draugai, 
gindami idealus, dėl kurių Ame 
rikos revoliucionieriai karia-

Ricos teroristų grupė FALN, 
kuri^yra- atsakiriga-^iėF išsprog
dintų 20-ties bombų, Įskaitant 
ir 1975 m. sprogusią bombą 
New Yorko priemiestyje Man- 
hattane. Frdunces aludėje, kuri 
užmušė 4 asmenis.

Taipgi nuo Puerto Ricos eks
tremistų neatsilieka ir New 
Yorko hipiai, kurie susirinkę 
New Yorko Central Parke, išsi
kabinę plakatą “Niekas Į prezi
dentus”; surūkė visą New Yor
ko mieste esančią murijuaną. 
Policija jų nekliudė ir riaušių 
neįvyko.

Angola nuteistųjų

WASHINGT0NAS.— Lispos 
10, šeštadienį, Amerika pasie
kė žinia, kad trys britai ir vie
nas amerikietis, Danielius Gear 
hartas, nuteistas mirties baus
me. Amerikietis yra Vietnamo 
karo veteranas, turįs šeimą su
sėdančią iš 4 vaikų, Vykdamas 
j Angolą savanoriu jis turėjo 
neapmokėtų medicinos sąskaitų

Raftytojas Aleksandras Solženicynai

Žydai suterorizavo teroristus
Izraelio premjeras Yitchak 

Rabin pasakė, kad jo manymu 
pasisekęs drąsus ir efektingas 
izraelitų žygis išvaduojant dau 
giau kaip 100 žmonių rezulta
te padarė tai, kad pradėjo an- 
titerori'stinę. erą. Nuo šiol pa
lestiniečiai grobikai bus atsar
gesni žmonėms-ir, lėktuvams 
grobstyti.

Ugandos diktatorius Idi 
Amin, pradžioje labai smarkiai 
puolęs Izraelio vyriausybę, -susą 
savo pyktį atsuko prieš Keniją. 
Neturėdamas jokių Įrodymų, jis 
paskelbė, kad Kenijos vyriausy
bė, bendradarbiaudama su Izra
elio karo vadais, užpuolė Ente- 
be aerodromą, užmušė 20 Ugan
dos karių,, sugadino 7 Ugandos 
karo lėktuvų, apgadino aerod
romo Įrengimus> nutraukė visą 
susisiekimą telefonu bei teleg
rafu. Idi Amin pareiškė, kad 
Kenija yra tiek pat atsakinga, 
kiek yra atsakingas ir Izrae
lis.

Kenijos- vyriausybė patyrė, 
kad Ugandos diktatorius pradė
jo traukti Į pietinį Kenijos ir 
Ugandos pasienį tankus, karei
vius ir kitokią karo medžiagą. 
Sovietų valdžios gerai apgink
luotas Ugandos diktatorius gali 
pradėti karo veiksmus prieš Ke
niją. Dabartinė Kenijos vyriau- $30,000 sumoje, 
sybė nebeturi nei modernių gin 
klų, nei karo srityje patyrusių 
specialistų. Atrodo, kad JAV 
vyriausybė nutarė teikti Keni
jai pagalbą, jeigu l'gandos dik
tatorius bandytų savo kaimyną 
užpulti. V,

Laivyno vadovybė pranešė, 
kad “Orion" lėktuvas, gavęs i- 
sakymą iŠ Washington©, sek
madienį iš Diego Garcia bazės, 
esančios Indijos vandenyje, at
skrido tiesiai į Nairobi. “Orion” 
lėktuvas Kenijoje sukėlė dide
lio susidomėjimo nes iki šio me 
to laisvasis pasaulis neturėjo 
progos iš arčiau pamatyti šio 
tolimiems skridimams pritai
kyto narlaiviu naikintuvo.

Amerikos karo laivai j Mom
basa išplaukė iš Singapūro. 
Jiems įsakyta galimai greičiau 
pasiekti Horn basą, kad kartais 
Idi Aminui neateitu mintis pa
skubėti įsiveržti į Kenijos ia-

Angoloj Gerhailas tikėjosi už
dirbti pinigų ir sumokėti sko
las, nes jam buvo žadėta po 1.- 
0000 dol. į savaitę, kuriuos jis 
prašė persiųsti šeimai ir kurių 
šeima negavo.

Argo’is vyriausybė duoda gi 
minėms 8 dienas lavonus atsi
imti ir reikalauja 5,000 dol. už 
amerikiečio lavoną.

Nuteistojo amerikiečio žmo
na gailisi, kad ji nevyko su vai
kais į Angolą penkioms minu
tėms pasimatyti su vyru ir at
sisveikinti.

Angolos teismo sprendimą sti 
priai pasmerkė prez. Fordai, 
sekr. Kisingeris ir Anglijo* vy
riausybė.

ritoriją. Manoma, kad Ameri
kos karo laivai ir lėktuvai gero
kai atšaldytų Idi Amino apeti
tus visai nekaltus savo learaiy- 
nus.



Visų keturių Chicagos tuntų 
stovyklos truks dvi savaites.

P. Jonas

G

NR. 26 (538)

Į visus kreipiasi

M. Šileikis Prieplauka ' Standard Federal Savings nuos

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

d r esąs: 7120 S. Rockwell St^'Chicago, Ill. 60629

NHL I METAI

džios reikalavimas. Visi įrengi
niai atlikti savomis jėgomis, 
tiksliau sakant — skautų bei 
skaučių tėvų ir rėmėjų darbš
čiu ,darbu, aukojama medžiaga? 
bei laisvalaikiu.

Visuomenė turės progą ap- 
, lankyti stovyklaujančius liepos

17 ir 18. Liepos 17 įvyks didy
sis laužas, o liepos 18 — paradi- 

‘ nės iškilmės.

■ ....r. ■■

I k H/

MtrekvZ1 Naujojojė ’’Sbvletų 
t enciklopedijoje Didžioji Britą 
į irija pavaizduota tokia šalimi, 
kuri yra padariusi daugiausiai 
agresijų. Jungtinės’ Valstybės 
“imperialistų agresorių’’ eilėje _ 
stovi antroje vietoje. Net Liuk
semburgas pavadintas, Vagre- 
soriu”, kadangi 1950 m$|,ąi}. lei 
do keliems savo kariamą .sava
noriams vykti į Kofeją.

Kaip Maskva įsigijo visą.Azi 
jos šiaurę iki pat Ąliaskos, pa
vergė keliolika valstybių Eu-LkTUVIŠKOSlOS SKAUTYBĖS FONDAS

R )lti ir ugdyti sėkmingą jaunimo lietuvybės 
darbą

ao 19/.> m. rudens skautiškojo jaunimo ugdymo darbams 
remi veikia LSS L et oriškosios Skautybės Fondas, kuris telkia 
lėšas pagrindiniam skautiškojo veikimo Uždaviniui — ugdyti lie
tuvy jaunuomenę, sudarant būtiną medžiaginį pagrindą tam 
auklėjimui, tpo pačiu palengvinant Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovybės naštą.

i LS- Fondo lėšos kaupiamos 
įvairiais “būdais: j ų ’ svarbiau
sias būdas — asmenų bei viene
tų įnašai, dovanos, aukos, pali
kimai.

ATLANTO RAJONO SPORTO ŠVENTĖSL3 Fondo lėšų reikia:
V

— skautų ir skaučių lietuviš
kajam sąmoningumui gilinti,

— jų skautiškajam pajėgu
mui ugdyti,

— jaunesniesiems vadovams! LS Fondo valdyba kreipiasi į 
—vadovėms lavinti,

— vyresniųjų vadovų-vado
vių žinioms bei patyrimui plės
ti.

— puoselėti sąlygas jaunimo 
sėkmingam lietuvybės veiki
mui.

.Taipgi, papildomų lėšų reikia:

— lavinimo priemonėms,
— ugdymo knygoms bei 

ivair ems leidiniams,

—- giliau pasireikšti tautinėje 
lietuvių bendruomenėje,

turėti deramų priemonių 
bei tinkamas sąlygas lietuviš
kajai skautybei gyvuoti.

Jus, kviesdama tuoj pat prisi
dėti didinti LŠ Fondo išteklius.

a. siųsti savo bei savo viene
to įnašus (bet kokio dydžio),

b. kviesti kitus ir kitas pa
daryki tą patį ir

c. ateityje kiekviena proga 
visaip remti Lietuviškosios 
Skaulijos Fondą.

Čekiai rašomi:
Scouts Association,
Fondas. Siunčiami

Lithuanian

iždinihkui 
adresu : Kostas Nenortas, 44 
Albany' St., Boston, Mass- 
02124 arba LS Fondo atstovui.

L. S. Fondo Valdyba

t

JAU IŠĖJO SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Mrnip.Miiai. atsnmmmai. 246 puslapiai, kaina' $3.00.
PETRONĖLĖS LICDŽIUVIENŽS

UŽSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪHŽIV
88 puslapiai. Kaina $1.00.

nu knygas galima gauti "Naujienose’’ arna pasiuntus 
pinigus tokiu adresu:

•N At J1ENOS”, 1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO 8. ILL.

- .«

Dvidešimt metų sukaktis šiai 
gražiai tradicijai

Fizinis lavinimasis — sportas 
yra viena iš skautiškos progra
mos dalių. Jaunimas yra ragi
namas aktyviai į sportą įsijun
gti ir jame save grūdinti-

Skautiškam’ jaunimui ir va
dovam, dalyvąujantiem . įvai
riose sportinėse grupėse, 

kilo mintis organizuoti spor
to šventes vien tiktai skautų 
tarpe ir tuo pačiu padaryti 
sportą nė tik šių švenčių pa
grindu, bet ir dalim skautiš
kos programos ir tam tikslui 
skirti dalį skautiškam veiki
mui skiriamo laiko. ;■ i
NVorcestėrio "skautų -vadovų, 

h- skautų tarpe kilo mintis su
organizuoti Atlanto rajone at
skirą, tik rajono skautam daly
vaujant, sporto šventę. 1956 
m. birželio 30 ir liepos 1 Mairo
nio Parke įvyko pirmoji rajono 
skautų sporto šventė. Jai vado- 
įyavo tuo metu ps. V. Bliumfel- 
;das — Worcesterio vietininki- 
jos vietininkas su vietmrrikijos 
sporto vadovu s. A. Glodū. Di- 
dėlę .paramą teikė skautų-čių 
tėvū komitetas, vad. S. Prapuo- 

:lenio. Rungtynės vyko tiktai 
; tarp tinklinio ir krepšinio ko
mandų, ir iš rajoiH) dalyvavo 

i vos kelios .komandos. Pirmas 
vietas laimėjo 
liai.

Worcesterio bro

metais Worces- 
vietininkijai va-

Happy Hour Mushrooms a. prize-winning- recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’ocuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show*’ award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table!

This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chip® 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
bot. these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps frith lemon 
juice or white wine before stuffing ahd they will retain their 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS 
Fresh mushrooms 
Melted butter 
Butter, softened
Garlic, minced or mashed 
Grated Mnntcrey Jack cheese 
Red wine 
Soy sauce
Frito-Lay brand toasted onion dip mix 
Finely crushed Fritos brand com chip®

from mushrooms. Wash taps and brush Mth

36 medium-sized
3 tablespoons
1 stick
1 clove

S cup
2 tablespoons
2 tablespoons
1 package

cup

DIRECTIONS:
Remove stems 

n e’.ted butter.
Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix well. 

Add wlna. soy saucer dip mix and eniahAbverrn eblpe te moke 
a pa*te.

Fill mushroom raps with mixture Piece on baking sheet and 
broli for 3 minu Lea, or until bubbly and lightly brvwu«*d.

Ateinančiais 
terio Nevėžio 
dovavo v- s. P. Molis, ji išaugo 
į tuntą, o tuo pačiu ir sportinin
kų? eilės padidėjo. Per kelerius 
melus iš įvairių vietovių, kaip 
New Yorko, Watdrburio, Hart- 
fordo, Bostono, sportininkų ko- 
maiidos daugėjo į.ir didėjo, ir 
19Į5D sporto šventėj jau btfvo 
rr -ferigvoji atletiką. Aidžiausia 
rehgimo našta teko Worceste
rio vadovam: s. R- Jakubaus
kui, s. A. Glodui, ps. D. Glodui, 
si. A. Garsiui, ps. A. Pranckeyi- 
čiui, s. v. v. si. E. Markevičiui 
ir kitiem. Tėvų komitetas, vado
vaujant S. Prapuoleniui, J. Pi
pirui. J- Palubėckui, A. šer
mukšniui ir J.’ Šleiniui, skyrė 
labai daug valandų švenčių pa
ruošimui ir skautų-čių priėmi- 
,mui ir pamaitinimui, nes vien 
tik tėvų pagalbos dėka buvo 
įmanoma šias šventes surengti-

Per tą 20 metų laikotarpį 
Nevėžio tunto tuntininkai —ps. 
V. Blmmfeldas, v. s. P. Molis, 
ps. A. Pėapuolenis ir s. R. Ja- 

: kulrauskas įdėjo daug pasi- 
i svetimo, kad ši skautų sporto 
šventė vyktų ir dabar;

ji kasmet sutraukia 350-400 
sesių (ir brolių, neskaičiuojant 
svečių ir tėvelių.

šiose šventėse yra dalyvavę 
• vienetai iš Bostono. Kennebunk 

porto. Brock tono. New Yorko. 
Elizabeth, Philadelphijos. Ro-

Washingtono, Wa- 
Hartford ir Worees- 
svečių komandos — 

Detroito ir Clevėlando skautai.
Metam bėgant,... sporto šven

tės ris didėjo; be brolių koman
dų, atvykdavo ir kelios sesių 
komandos draugiškom rungty- 
nėnu Beveik prieš; 10 metų ir 
rajono sesės aktyviai įsijungė 
į Sporto šventės programą, ir ji 
pasidarė viso rajono bendra 
skautų-čių sporto šventė. Pas
kutiniais metais rungtynėse da- 
lyyavuja jau ne įik vilkiukai, 
bet ir paukštytėj nors jų taškai 
kartais ir nėra įskaitomi į ben
drą taškų skaičių. . r-y ' - .t

Be krepšinio ipsĮinkiinio run
gtynių, kurios vyksta Maironio 
Parke per dvi Joninių išvaka- 

| rių dienas, lengvoji atletika 
vyksta kitoj ežero pusėj — bė
gimas, šokiniai į aukštį ir į tolį, 
rutulio stūmimas, estafetės, 
stalo tenisas (ten pat). Maironio - 
Parke), plaukimas, o jaunie
siem ir kitokios rtifiglynės.

Laimėtojai gauna įvairias 
. dovanass, o rajonines sesių ir 

brolių taures gauna vienetai, 
surinkę daugiausia, taškų.
Ši pereinamoji taurė lieka 

vieneto komandos- nuosavybe 
surinkus daugiausia taškų dve
jus metus iš eilės arba trejus 
be eilės. ' Laimėjusiarn žemes
nes vietas duodami sporto švėn ' 
tės pažymėjimai. L ' r ,

Pagrindiniai sportinių rung
tynių vedėjai, ilgą laikų dirbę, 
yra s-.A. Glodas, s. R. Jakubau
skas ir ps. .F. Nemickienė.

Sesėm aktyviai .įsijungus j 
sporto šventes, Worcesterio 
Neringos tunto sesės, vad. tūn- 
tininkių J. Micutailės, s. E. Go- 
rodeckienės, s. I. Mautautienės 
ir v. s. R. Molienės, yra įdėję 
daug darbo, kad šventės pasi
sektų. Be sportinės .dalies,. jos 
rūpinosi ir atvykusių nakvyne 
ir kita globa. .

šeštadieniais po - rungtynių 
vyksta tradiciniai Joninių lau
žai, kurių programa priklauso 
nito brolių ir sesių pasiruošimo 
ir kasmet būna vis kitokia.

šiais metais laužo programą 
attiks New Yorko vyri skautės 
ir skaniai vyčiai, vadovaujami 
ps. D. Kezytes-Wolosertko.

Maironio ParkĄ vadovybė 
yra nuolatinė Atlanto rajono 

skautų sporto švenčių globė
ja.
Padėka priklauso Parko va

dovybei už „ visokeriopą para
mą, ypač bnv. pirmfainkui A. 
Kuzmickui ir dabarffniam ’pir 
mininkui K. Adomaičiui. Nau
jai atstatyti pa gaisrp’ Msironio 
Parko pastatai ir šietnet hukia 
skautiško jaunimo. K

Ši tradicinė skautų-ČIų sporto 
šventė sutraukia daugybę skau
tiško jaunimo lx* raginimų, nes ; 
visi mielai jon važiuoja paspor-

chesterio, 
terburio, 
terioį o

tuoti, pasimaudyti ir kartu pra
leisti dviejų dienų nuotaikoj. 
Čia taip pat sutiksi ir vadovus 
iš vairių-vietovių, nes šioj šven
tėj visi" junta skautiškos šeimos 
ryšius ir mielai tam paskiria 
savaitgali!

Tegul žydi skautiškasis jauni
mas, nešąs į lietuvišką visuo
menę meilę vienas kitam, savo 
kalbai, papročiam, fiziniam la
vinimuisi!

i ---c---
I ropoję ir vėl ką padąrė Pabal- 

Kosciuškos kardas | tijyje ir visoje Rytų, ir Centro 
. Vertingą istoriuj eksrmnatąAtropoję ir kaip Sovietų Są- 
..galima pamatvti parodoje, pa- J1111^3. tnus ino. pavergtųjų 
i vadintoje “Franklino'ir Jeffer- 'valstybių sukilimus 1IH4 m. 

- šono pasaulis”, kuri nuo Lie- Lietuvoje; 4953^m.
'I pos 4 dienos atidaryta L___

Institute (Art Institute) S. Mic _ ■ . . .v
higan ir E. Adams s L Tas vęr- enciklopedijoje ajku
tingas eksponatai- esąs Tadp neužsiminta. į .
Kosciuškos kardas, (sžabla, kių^pt 
lenkų spauda praneša) ir 
respondenčija tarp Kostiušįas 
ir Jefersono. Eksponatai 
Lenkijos gauti kongresmano DJ 
Rostenkowskio pastangomis! S’ J;

Lietuvoje;-1953 m. Rytų Vokie- 
Meno 1956 ™' Vengrijoje, 1968

m. Čekoslovakijoje ir kt.sovie-

2?' Pirkite Naujienas, 
.Rcmkile kiekvienas. 

Nes jos. rašo tiesų

^.31 z

jau Kufrū įaiKa* d tipą u su ui 14 17 galima gaųU^ygi^finKujt

P. M

CHICAGOS SKAUTAI-ĖS JAU 
RAKO ĄŽUOLYNE

Liepos 10 d. keliolika bųsų iš
vežė nuo Chicagos Jaunimo 
Centro netoli penkių šimtų ber
niukų,' mergaičių, ir vadovų-ių į 
Rako mišką, Custer, Michigan. 
Ten yra įrengta moderni sto
vyklavietė pagal laiko ir val-

‘M

CHICAGOS LIETUVIO iŠTUkl'J^u | 
Abrv&c knyga aprašanti pasKUtmių <18^195^; nie|ų 

Chiuagui lietuvių gyvenimų u J u atliktu* uartju* bt>4 pSi- Kaifta 
išleido Ainenkos Lietuvių istorijos Draugija. • \ ’ f

.• .y - ii į : 
sąlygoje aprašyta pu įima Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 

ueiuvių koioiujo*, jų suorganizuoto* salpos draugijos, statyto* 
uya v*, įsteigti Laikraščiai, Kurių VikO buvo 121. 41 teatro' 'draugijų, 48 
pa*aulieXi*Ri cHurai, 3 Dažny ūmai ir 311 veiklesnių zmonių biografi- 
jo*- Duoti dokumentai Katalikiškų^ socailisumų, laisvkaianisAų ix 
Kitų urgamzacijL atlikti Garoai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
Kiu IT Kt. •’ ■' . . . 7 * — .<-.-Y Y’■ 1

ISurtbtiejj šią knygą įsigyti, prasuuū parašyti cek; arba' Monej 
orderi- ■' ' *• ’

A.VfKKiKO> l.lfciUvfį/ tST0KlJU8 DKAUGLRth
vardu ir pasiųsti:. t L

tiais’«eu 5L, Chicago 111. tiOHOįc

•*»

-T

*» B pubOc. ««rvc« .» w/fl> Tm

Great 
American 

Dream 
Machine.

America ia the place that is made 
out of dreams. And, UjS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your droams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your perti- 
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your AmeKcan 
’•-»m will be a reality.

•eo&oynd. When needed they can be ched 
at your bank Interest b not *ubpct to ttnu

w
. :.tv

Now E Ba*J» pay <’•% fotemt when held to

Take stock in America. .. _
Now Bonds mature in less than 27""?*

1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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ASTUONIOS DIENOS RUSIJOJE
Jauniausio grupės dalyvio įspūdžiai

Skaitant National Review žur vo triumfą. Nesnuostabu: Jie 
nalo reportažas bendra tema “8 yra girtuoklių veislės. Prisižiū- 
Dienos Rusijoje’’, nesunku pas-Į rojus Rusijoj, grįžtant lėktuvų 
tebėti geresnį moterų pastabu-, patarnautojos atrodė laibesni 
raą, o vyrų tiksliasnes išvadas1 nes. , ” .
ir guvumą. Ypatingai tai ryšku i
M. J. Sobran Jr. reportaže “Next' Maskvą mes atskridome pir . 
Year, Tahiti!” Jį pradeda nuo.,uadi€nio vakar®- N™ Yorke ’ 
pat New Yorko: ' Į,uo ,aiku ^*uvo rNtas- To supai-

r į ' į nioti mes skubėjome ppr nusi-~
Tai prasidėjo Kennedy aero-j leidimo takus kol patekome pa ‘ 

drome, kuriame turistai buvo^’am aedrome į pirmosios ei 
sugrūsti į Aerofloto lėktuvą lutės uodegą prie vizų tikrini-
daug sūglausčiau, negu bet ka
da-yra pasitaikę susėsti didės--prie bagažinės.
nei grupei kolegijos jaunuolių padarė apžadus:
į Volkswagen mašiną. |metais —į Tahiti!” šioje vie-

Erdvėje dručkės patarnauto- toje buvo pilna kareivių, ku- 
j.os mums siūlė gerti vodką, že^ių vėliau mes matėme tūkstan 
maiškąjį-žmonių opiumą, kuris čiais ’Maskvoje ir Leningrade, 
proletariatui padeda nešti sa- Mus maloniai nustebino tik mū

nio. Sekantis ilgas laukimas 
Bill Buckley 

“Sekančiais

- Carteriai turi didelę tarmę Georgia valstijoje. Plains apylinkėje. Paveiksle matome abu 
brolius, demokratu partijos kandidatę _ Jimmy Carter ir brolį Billy Carterį, tikrinanti farmoje 
augančius žemės riešutus, žemės riešutai Car teriu šeimai atneša didelius pinigus.

bje. Lri į>e|bėk Dieve žmones, 
žemiau cinizmo.

Skailyti šį reportažą, žinant, 
kad jis yra rašytas dabartinės 

j veneraeijos jaunuolio, yra at- 
i vanga.

K. Pet pokaiti s

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA .
. Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintom is knygomis 
Ci& suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
M ' K«pa«nska$, SIAUBINGOS DUENOS. Atsiminimai aplei- 

ye!?.v^ bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyb 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

: 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
struota. 300 psL Kaina 7 dot mu

A , Č’K^GIETĖS. ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1:50. Yra taip pat 
išversta j anglų kalbą. . '

?9**enk®. SATYRINĖS novelės. Genialaus rusu rašytojo 60 satyriniu novelių, 199 pusi., kaina $2. J

. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi

P’ PakarkIis' KRYŽIUOČIŲ valstybės santvarkos 
176 ^okumentuota istorinė, studija apie prūsų likimą,^

YlBe*. žemaiti«- LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŽTĖJE.

; Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 6060S 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu (r pridedant 
čeki ar piniginę perlaida.

— ,—  --------------------------------------------—r ■' —----------------------- 1—-----------------  1 ........ .

sų Vadovė — maža raudongal-<bai mėgsta sakyti, kiek ba/ny- miestas su apie 400,000 gyven- 
vę vardu Lira, rusiško stiliaus, 
bet pakankamai patraukli.

Kai, pagaliau, mąsų bagažas 
nustatytais keliais atėjo pas 
mus, mes lipome į autobusą ir 
važiavome greitkelių į Maskvą, 
ūsai vairuoja taip, kaip tekilos 
prisisiurbęs meksikietis, pavė
lavęs j bulių rungtines: nebūtų 
nuostabu, kad taip zvimdamas 
užmuštų žmogų, o mes dėlto tu 
retume vėl gaišti.

Atvažiavus į viešbutį, po pie
tų, kai kurie iš mūsų grupės 
panorėjo eiti į Raudonąją aikš 
tę, bet aš jaučiausi pavargęs, to 
dėj atsiguliau pailsėti. Manė 
pažadino beldimas į duris. Vie 
nas mūsų grupės dalyvis man 
pranešė, kad ekskursinis busas 
laukia manęs. Aš skubėjau ir 
kai lipau į autobusą, visį mane 
žiūrėjo: aš buvau pirmasis ne- 
komunistas, dėl kurio buvo vė 
luojama ir, kaip Lindbergas, 
būsiu prisimintas, nes po pir
mojo, sekė antrasis, trečiasis ir 
ketvirtasis pavėlavimas.

Mūsų mažoji Lira mus pra
vedė pro Kremlių, rodė bažny
čias ir muziejus, aiškino apie 
turtingųjų carų brangenybes, 
kurių produkcija sustojo sulig 
Lenino atėjimu valdžion. Jie la

SovietiŠka pirtis
Maskva. Tass paskelbė žinią, 

kati sovietų inžinieriai išgalvo
jo pirtį, kuria galima nešiotis 
susidėjus į mažą valizą.

“Užtenka tą valizą atidaryti, 
išdėlioti sieneles, atsisėsti, už
daryti spusčiukus ir paleisti 
sausą orą pučiantį vertiliato- 
riu”, mano Tass. 

£

“Sausa pirtis sveria tik 21 
svarus ir yra vartojama svar
biausiai sveikatos reikalams — 
suliesėjimuu įtampos sušvelnė 
jimui ir persišaldymo nugalėji
mui”, ais&ina Tass, nors iš to 
aiškinimo dar daug kas neaiš
ku, ypač kaip su to ventiliato
riaus sauso oro temperatūra?

Illinjaus įstatymų leidimo rū
mai yra priėmę naują įstatymą, 
kuriuo visi girtuokliai policijos 
raimti i- gatvės, negali būti už
daromi kalėjime, bet turi būti 
pristatomi į ligoninę daktaro pa 

! tikrinimui ir jo priežiūrai, jei 
būtų reikalinga.

Ligoninės tuo įstatymu yra 
labai nepatenkintos, nes girtuo
kliai ligoninėje kelia trūkimą, 
dainuoja ar kitaip trukdo ligo
ninės darbą.

NAUJIENŲ
fe

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

46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE

GROS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS 

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką,

čių dar “funkcionuoja”, o visai tojų. Mus patalpino mažame 
su kįtokįu tonu kalba apie pa
verstas namais. Lirai buvo ta
ktiška mergaitė ir stengėsi ne
siartinti prie mūsų kantrybės 
ribos — buliau vardo paminė
jimo, bet viename muziejuje 
ji drąsiai aiškino apie totorių 
žiaurumą, kuris “sustabdė vi
są kultūrinį gyvenimą dviem 
šimtmečiams!” Aš manau, kad 
komunizmui reikia duoti kre
ditą už sistemos įvedimą tik 
prieš 60 metų.

Du kartu aš atsilikau nuo gru 
pės ir vaikščiojau po Maskvą 
vienas arba su draugu. Kai pa- 
soitrauki nuo rodomų vietų, 
miestas atrodo kaip senų apše padarPmūsų Vadovė Liudmi- 
pusių sandėlių rinkinys. Žino-j - ... ... - - ' ■
nės yrą bejausmiai ir be išraiš-Į 
kos. Žiūrini į jaunas mergaites 
ir berniukus, besilaikančius už 
rankų ir taip besijuokiančius, 
tarsi jie dar nežinotų tų pas
laptingų malonumų, kuriais vy 
resnieji naudojasi. Nors su kai
line kepure aš atrodžiau kaip 
jaunas rusškas herojus, vienok 
nė viena mergina neparodė 
maii šypsnio nei draugiško 
žvilgsnio.

Vieną dieną aš su grupės dra' 
uge nuėjau į reklamuojamą 
krautuvę. Tikėkite, kad jūs ne 
matysite taip liūdnų rusų, kai 
jie žiūri renkantis prekes. Ei
lių uodegos buvo didelės:-mo
terys net turi laukti, kol galės 
prisitaikyti-negražaus rašto ne 
žmoniškai -iškeltos kainos suk
nelę. Maisto produktai yra blo
giausi. Aš mažiau tą pat arba 
vienodą slyvų sunką net trijų 
atspalvių. Mėsa atrodė visai ne- 
apetitnai.7;.

Iš krautuves mes nuėjome į 
Lenino mauzolėju. Man buvo 
neitikėtina, kad eilėje stovėję 
vestuvinė svita. Leninas ten ne 
tautinis herojus, kaip mūsų 
Washingtonas, bet dievas. Mark 
sas yra ten beveik nematomas. 
Marksizmas - Leninizmas yra 
Leninizmas.

Viduryje savaitės mus nuve
žė vienai nakčiai į Kalinino 
miestą. Mes važiavome autobu
su trijų nepadalytų kėlių greit 
keliu. Kalininas yTa pramonės

patraukliame viešbutyje. Jis man 
priminė šiaurės Michigane prieš 
keletą metų, buvusius antraei
lius viešbučius, bet buvo šva
ru ir jaukus, lyginant su depre 
siniais didmiesčių viešbučiais.

Sekančią dieną gavome.žiova 
vimo pamoką apie Kalinino 
pramonės atsiekimus. Mes tarp 
savęs juokavome žiūrėdami į 
buvusio Sovietų prezidento Ka
linino paveikslą, sakydami, kad 
tai yra Trockis. “Kalininas, Ka 
lininas” šaukė mūsų vadovė, pa 
rodydama nervuotumo genia
lumą.

Leningrade gerriausią įspūdį

la, visai be jokio švelnumo, 
atspari ironijai. Liudmila buvo 
viena iš tų baisių žmonių, ku
rių dvasinis stovis lokalinėj sis 
temoj bendradarbiauja ir suda
ro gerą jėgos įspūdi: nepaslan
kų, bet entuziastingą. Inteligen 
tiška, bet negalvojanti ir neli- 
berali, jos mintys ir protas pri
klausė Leninui. Aš manau, kad 
ji nesišypso tų, jei Leninas iš to 
pat dalyko nesijuoktų. Ji turė
jo piktą išraišką prieš Nikolo- 
jų 2-jį ir Kerinskį, išnykusius 
prieš dešimtmečius jai- gims
tant. 1

Daug cinizmo yra Ameriko-

Mūsų Žemė turinti 
net tris mėnulius

Lenkų,spauda skelbia apie 
lenkų astronomo dr. Kazimie
ro Kordylewskio atrastus ki
tus du mėnulius, kurie esą su-

kasi aplinkui Žemę toje pačio
je orbitoje ir tais pačiais mėne 
siniais ciklais kaip ir mūsų ge
rai pažįstamasis Mėnulis.

Kodėl mes tų dr. Kordylews- 
ko “mėnulių” nematome, nors 
jiedu abudu esą 10 kartų dides
ni už matomąjį, tai dėlto, kad 
esą susidarę iš kosmoso dulkių 
liek palaidai, kad viena dulkė 
nuo kitos yra mažiausiai per 
mylią atstu, dėlto saulės spin
duliai beveik į juos neatsimuša.

SKAITYK IR RITAMI PATARK

SKAITYTI “NAUJIENAS*

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
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kaina $6.00, minkšti viršeliai. f
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DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO
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Taupykite dabar 
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus^ Pirma, jie padeda Jums pa- 

< siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ber- 
druomenę ir parūpina fondus namams Įsi
gyti. '

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

3 palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

sumos ir

□ 
neša

R S AI
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metais. ' TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

u
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Kodėl Bražinskai negavo Ameriksos vizos
Lietuviai žino, kad Pranas ir Algirdas Bražinskai 

praleido Turkijoje septynis metus- 'Teismas, pripažinęs 
jiems politinių emigrantų teises, pareiškė, kad jie laisvi. 
Jie galėjo gyventi Turkijoje, jeigu norėjo, ir galėjo išva
žiuoti Į užsieni, jeigu turėjo kur išvažiuoti.

Reikalas susikomplikavo, kai sovietų valdžia pradė
jo siųsti i Ankarą turkų teisės ekspertus, įvairių sovietų 
universitetų profesorius, pažįstančius turkų istoriją ir 
teisyną. Be to, sovietų valdžia samdė pačius geriausius 
turkų advokatus Bražinskams apkaltinti ir išsivežti i 
Sovietų Sąjungą. Prieš Bražinskus buvo išgalvoti įąai- 
riausi kaltinimai ir bandyta taikyti pačias žiauriausias 
bausmes. Bet turkų teismas, labai kantriai išklausęs so
vietų ekspertų nuomones, vis patvirtindavo Trapezundo 
teisėjo pirmąjį sprendimą, davusį Bražinskams tremti
nių teises ir leidusį jiems išvažiuoti.

Bet Bražinskai negalėjo išvažiuoti. Laisvojo pasau
lio valstybės nenorėjo leisti jiems apsigyventi, nes jų pa
bėgimas buvo surištas su sovietų lėktuvo, skridusi o iš Ba- 
tumo į Suchumą, nukreipimu į Turkiją. Bražinskai gink
lais pagrasino drąsiems ir labai gerai ištreniruotiems so
vietų lakūnams ir įsakė skristi į Turkiją, tai šie paklausė 
ir nuleido Bražinskus Trapezundo aerodrome. Aerodro
mo sargai pasveikino Bražinskus už drąsą, o rusams lei
do grįžti atgal į Sovietų Sąjungą. Turkai atidavė-ir lėktu
vą, kurio rusų lakūnai nemokėjo tvarkingai nutupdyti 
nepažįstamame aerodrome.

Laisvos valstybės nenorėjo duoti Bražinskams teisės 
apsigyventi, nes bijojo sovietų valdžios spaudimo preky-. 
boj ar kitose srityse. Bet svarbu išsiaiškinti, kodėl JAV 
nedave Bražinskams vizos įvažiuoti. Žinome, kad Bra
žinskai buvo nuvykę į Ankarą, užėjo į Amerikos amba
sadą ir prašė duoti jiems vizą įvažiuoti į Ameriką,' Bra
žinskai praleido tris dienas Amerikos ambasadoje. Juos 
norėjo išprašyti iš ambasados, bet jie be vizos nenorėjo 
išeiti. Rašoma, kad Pranas Bražinskas, protestuodamas 
prieš Amerikiečių atsisakymą duoti vizą, peiliu net per- 
siprovė koją, bet visa tai nieko negelbėjo- Valstybės De
partamentas svarstė reikalą ir įsakė Ankaroje esančiam 
JAV konsului vizos Bražinskams neduoti.

Kodėl Valstybė Dej?2rtam3nt?s radare t:!_į Ltrri- 
mą? Galimas daiktas, kad netolimoje ateityje gausime ir 
oficialų raštą tuo klausimu, bet tuo tarpu turime tenkin
tis kitų nuomonėmis. Ne tik lietuviams, bet ir kitiems 
amerikiečiams įdomu patirti, kuo Valstybės Departa
mentas rėmė šitokį savo nutarimą. Dar labiau šiuo klau
simu domisi įvairių tautybių žmonės, turintieji savo gi
minių ar gerų pažįstamų kitoje geležinės uždangos pusė
je. Ypatingai šis klausimas rūpi rusams-

New Yorke leidžiamas rusų dienraštis Novoje Rus- 
koje Slovo, aprašęs Bražinskų pastangas išvažiuoti iš 
Turkijos ir paminėjęs tris dienas, praleista^ Amerikos 
ambasadoje Ankaroje, šitaip aiškina prezidento Fordo 
administracijos nenorą duoti tėvui ir sūnui Bražinskams 
įvažiavimo vizos: —

“Pagal valstybės departamento atstovų praneši
mą, buvo atmestas Brazinskų-Kareivos prašymas 
duoti įvažiavimo į Jungtines Amerikos Valstybes to
dėl, kad Amerikos vyriausybė nenori padėti asme
nims, pripažintiems kaltais, lėktuvų grobimu. Jau ži
nome, kad amerikiečiai stengiasi pasiekti tarptau
tinį susitarimą kovai prieš lėktuvų grobimą. Toks, 
susitarimas aiškiai sako, kad asmenys, pagrobusieji 
lėktuvą, neturės jokios galimybes gauti pastoges, o 
amerikiečių vyriausybė skaito savo pareiga parody
ti, kad tų principų ji laikosi kasdieninėj praktikoj.” 
(Novoje Ruskoje Slovo, 1976 m. liepos 6, 1 psl.) 
Labai gražu laikytis principų kasdieniniame gyve

nime. Tokiu algesiu duodamas pavyzdys kitiems, kaip 
privalėtų visi elgtis. Bet jeigu tie “kiti” nekreipia jokio 
dėmesio į tokius principus, bet sauvaliauja pačiais žiau
riausiais būdais, tai verta pagalvoti.' Ugandos preziden
tas Idi Ąmin, gavęs iš Maskvos pačius naujausius tankus, 
kulkosvaidžius ir net lėktuvus, ne tik nesuėmė atskridu
sių grobikų, bet su jais bendravo ir tarėsi kokių būdu tie 
grobikai galėtų pasiekti savo tikslų. Diktatorius savo ka
riams įsakė apsupti-lėktuvą, išleisti pagrobtuosius, su
varyti juos į seną aerodromo-pastatą, bet jis neturėjo 
drąsos nuginkluoti grobikų. Keleivius padangėse pagro
busieji “laisvintojai” ne tik patys ginkluoti trynėsi tarp 
Ugandos gerai ginkluotų kareivių, bet jie laisvai atrin
kinėjo, kuriuos pagrobtuosius išvežti į Prancūziją, ku
riuos paleisti į Graikiją, o kurių visai nepaleisti.

Bet amerikiečiai nori, pirmon eilėn, įtikinti sovietų 
valdžią, kad jie “kasdieninėje praktikoje” taiko pagrin
dinius principus to susitarimo, kuris dar netapo susita
rimu. Šiuo konkrečiu atveju, amerikiečiai pasmerkia Bra
žinską, pabėgusį nuo Sovietų Sąjungos, kuri uždėjo ver
gijos retežius visai Bražinskų -tautai Sovietinė spauda, 
ypatingai Dzūkijoje leidžiama, pasmerkė Bražinskus ir 
reikalavo leisti jiems juos bausti mirtinu. Amerikiečiai, 
neduodami Bražinskams visos, netiesioginiai pritaria ši
tokiam pasmerkimui, nors kasdieninėje praktikoje visi 
žinome, kad kiekvienas amerikietis, lietuvis ar nelietu
vis, patyręs, kad lietuviai Bražinskai buvę pirmieji, sėk
mingai privertę sovietų lakūnus pasukti iš nusatyto kelio 
ir nušileisti nepriklausomoje Turkijoje. <

Kol tas amerikiečių pasiūlytas projektas dar netapo 
tarptautiniu įstatymu, tai nėra prasmės jį vykdyti. Jis 
bus taikomas, kai visų valstybių bus pasirašytas. Turkų 
paprasto teisėjo nutarime yra daugiau žmoniškumo, ne
gu V. Departamento elgsenoje.

Kongreso atstovas James R. Mann dalyvauja kauliuku žaidime. 
Kongreso atstovai tiek susižavėjo Mėlynu kauliuku, kad praleidžia 
daugiau laiko bežaisdami. negu įstatymu projektus skaitydami. Jei
gu ne susižavėjimas kauliukais, tai niekas nepriverstp demokraty 
politiko k lupot -ant žemės.

renginius, spaudą ir t L Ąpie 
vieningą laisvinimo darbą nė 
kalbos nėra.

{domu, kur mūsų organiza
cijų vadovai mus žada nuvesti 
tuo keliu eidami?

Šiandien, kada tūkstančių 
nukankintų lietuvių kraujas 
keršto šaukias, atsirado lietu
sių, kurie atvirai kalba apie 
palaikymą glaudaus ryšio su 
okupuotu kraštu, kalba apie ko 
egzistenciją su okupantu. Au
tai, jau yra netltokių, kurie nu
važiavę į okupantą Lietuvą, ne 
bodami tautos vergijos, pajuo
kia buvusią Nepriklausomą Lie 
tuvą, paneigia išeivijos lietuvių 
tautines organizacijas bei jų 
darbuotojus ir netvera džiaugs 
mu bei panegirika okupantiš- 
kajai Lietuvos santvarkai, štai, 
štai, vienos organizacijos bu
vęs pirmininkas, dažnokai lan 
kantis Lietuvą, “Gimtojo Kraš 
to” puslapiuose su pasigėrėji
mu liaupsina pavergėjo' veda
mą politiką Lietuvoje.

Štai vėl, atsirado grupė lie
tuvių, kurie sakosi palaidosian 
ti ALTą. Tuoj pat kyla klausi-

GARSINKUĖS NAUJIENOSE1

KAROLIS MILK0VAITE KALBĖJO 
. APIE BIRŽELIO ĮVYKIUS 

(Tęsinys) 
, Per 

tuos 32 metus nauji šimtai- tū
kstančių ištremta į Sibirą, į Gu
lago koncentracjos stovyklas. 
Tikslu lietuvių tautą surusinti, 
tūkstančiais atvežamos iš Ru
sijos gilumos rusų kolonistų 
šeimos ir apgyvendinamos į 
Sibirą ištremtų lietuvių namuo 
se. Kasmet po 100,000 jaunų lie 
tuvių paimama į sovietinę ar
miją tolimesniams rusinimui, 
žodžio, spaudos, tikybos, judė
jimo laisvės suvaržytos. Ten 
kur ankščiau kabojo Marijos 
paveikslas, dabar laikomi gy
vuliai; ten kur anksčiau buvo, 
garbinamas Marijos sūnus, da
bar įrengti sandėliai ir ateiz
mo institucijos.

Mielas tautieti, okpantas nė 
tautos kamieno, nė mūsų 
pabėgėlių atžvilgiu nepasikei
tė: jis siekia mūsų visų sunai 
kirtimo!

O kaip tamsta, lietuvi, ar taip 
gi nepasikeitei okupanto atžvil 
giu?

Šią valandą susikaupk ir at
siminęs aną Baisųjį birželį, 
žvilgterėk į savo širdį. Ką ma
tai? Ar toji priesaika, kurią 
anuomet žengdamas per Tėvy
nės sieną davei ir giliai širdy 
paslėpęs išsimešei svetur, ir ji
dar gyva? Ar pagieža okupan- šmeižia, boikotuoja vieni kitų

tui, kuri anuomet suliepsnojo: 
Tavo krūtinėje, kai ištrėmė Ta
vo tėvą, brolį, kaimyną, ar ji 
dar tebeliepsnoją?. Ar anuome
tinis pasiryžimas kovoti ir mir 
ti už Tėvynės lajsvę, ana neda
loma vienybės dvasia dar tebe
gyvos Tavo širdyje?
' Ne! Tamsta pasikeitei! Mes 
visi pasikeitėme! Dar blogiau 
-— mes sutepšėjomę, susmuko
me! Mes ne tie lietuviai, kurie 
prieš 32 metus išėjome iš Tėvy
nės už jos laisvę kovoti! Mes 
atemigravome į šį visko perte
kusį . kraštą, įsigijome turtus, 
namus, lėbaujame ir puotauja
me ir vergaujančios, alkanos 
-Tėvynės n ea {jaučiame.Mūguo- 
seauga puikybė, auga- įvairios 
žalingos ambicijos, -' .pavydas,, 
apkalbos. Smaguriaujame ir 
tinginiaujame ir kasdien vis 
tolyn tolstame nuo Tėvynės 
nostalgijos. , Mūsų tarpusavis 
santykiavimas ir sugyvenimas 
tiek individualinėje, tiek orga
nizacinėje plotmėse yra labai 
santūriai išsireiškiant: negra
žus!

Panagrinėkime prie ko mes 
priėjome. L Bendruomenė, ta
sai organas, kuris mus visus tu 
retų apjungti ir vesti vienybės 
keliu, suskilusi. Lietuvis su lie
tuviu nesikalba, vienas kitą

PAVASARE EINA KARPATŲ 
KALNAE

Rašo Dan Kuraitis

Tais pačiais metais Slanskis buvo sušaudytas, o 
už poros metų sušaudytas ir Lichaševas, ypatingų by
lų tardytojas. Jis buvo sušaudytas už tuos pačius nu
sikaltimus, už kuriuos gyvybės neteko ir R. Slanskis. 
būtent: perdaug žinojo. Jis buvo vienintelis, kuris ži
nojo. kada ir kaip buvo pradėta byla prieš Slanskį, 
kieno iniciatyva, kaip ta byla ėjo ir koki tos bylos re
zultatai. Panašiai Stalinas puasiegč su Jagoda, Ježs>- 
vu. Serovu ir kitais čekistais: Jie perdaug žiilojo ir 
aleisyje galėjo būti kenksmingi. Jie galėjo vieną kitą 
dalyką liudyti ii rpieš pačius aukščiausius soui e tų pa
reigūnus.

Panašaus likimo sulaukė ir kita$ įtakingas sovietų 
agentas. Pradžioje jis dirbo užsienio ministerijoje, bet 
faktinai jis tvarkė sovietų^ šnipinėjimo ir teroro veiks 
mus užsienyje. Jis naudojo čekų diplomatus tokiam 
šnipinėjimai, kuriame negalėjo prieiti sovietų šni
pai. Tuojau po karo sovietų valdžia, atsisakiusi ruošti 
taiką Europoje, pradėjo ruoštis karui. Sovietų karo 
vadų provokacijos Berlyne ir visoje Rytų Vokietijoje, 
sukėlė nerimą vakaruose. Visiems buvo aišku, kad ru
sai šnipinėjo daugiau negu taikos metu. Bet Ameri
ka visai eilei sovietų šnipų-pakirto plnsknas. Pasi
rodė, kad FBI ne tik juos vykusiai sekė, bet kelis ir 
į kalėjimą patupdė. Tada rusų tarnybon šoko greitai 
Sluckio perorientuoti čekų šnipai. Pirma jie rinko ži
nias prieš Sovietų Sąjungą o vėliau pradėjo ieškoti 
žinių prieš Amerika. Siuckis padėjo Lichačebui nuleisti 
ir sušaudyti Sląjrkį, bet jį ištiko tas pats likimas, koks 
ka visai eilei sovietų šnipų pakirti plunksnas. Pasi- 
tupdė. Tada rusų tarnybon šoko greitai Sluckio pero
rientuoti čekų šnipai. Pirma jie rinko žinias prieš So
vietų Sąjungą, o vėliau pradėjo ieškoti žinių prieš 
Amerika. Siuckis padėjo Lichaševui nuteisti ir sušaudy 
ti Slansky, bet jį ištiko tas pats likimas, koks ištiko 
Lichačevą.

SENAS LIETUVIŲ DRAUGAS JONAS ŽIŽKA

Kaip rusų primesti lietuviški kvislingai kiekvie
nam amerikiečiui rodo Panerius ir Pirčupį, tai čeki-, 
jon nuvažiavusius turistus nuveža ant žižkos kalno, 
žižkos kalnu jis vadinasi todčl, kad ten kam vadas 
Jonas žižka laimėjo patį didžiausią mūšį. Sumušė kry- 
žuočius su vietos kvislingais ir išlaisvino Pragą nuo Bo, 
hemijos amžinų priešų, Vokietijos riterių.

Važiuodamas į Čekoslovakiją, būtinai norėjau pa
matyti Jono žižkos paminklą ir surinkti galimai'dau
giau medžiagos apie jo veiklą ir Čekoslovakijai atlik
tus darbus. Norėjau patirti daugiau apie žižką nes 
žinojau, kad jis Žalgirio mūšyje kovojo prieš kry
žiuočius, o vėliau, kai mūšis buvo laimėtas ir teko ves
ti kovą už čekų laisvę tai čekų bajoras žižka nerado 
kito pavyzdinio žmogaus visoje Europoje, kaip Lietu
vos karalių Vytautą.

Jonas žižka buvo gerai pamokytas žmogus. Jam 
teko gyventi ir mokytis keliuose Europos karalių dva
ruose. Bet kai įsitikino, kad čekų didikai nemokėjo 
kovotį už Čekijos laisvę, tai jis išėjo iš dvaro ir nuė
jo pas valstiečius, žižkos kalne, kuris šiandien tapo 
Pragos priemiesčiu, žižka sustabdė vokiečius, nors tais 
laikais kryžiuočiai skaitėsi patys geriausieji kariai vi
soje Europoje, o Jonas žižka tūrėjo tiktai paprastus 
kaimiečius, bet jis turėjo didelį tikėjimą ir labai aukš
tą supratimą apie čekų-teises savarankiškai tvarkyti 
savo krašto reikalus. Prie žižkos kalno galvas paklo
jo patys geriausieji to meto kariai vokiečiai. Jiems 
galvas kapojo Čekijos ūkininkai, pasiryžę neužleisti 
Pragos vokiečiams.

žižka buvo ne paprastas karo vadas, bet pavyzdi
nis. Jis eidavo į mūšį pats. Jis paimdavo aštriausią 
kardą ir rodydavo ūkininkams, kaip reikia laidoti 
Vokiečius kryžiuočius, prie Pragos jų nėprileidus. Tas 
didysis mūšis ir didžiausias žižkos laimėjimas įvyko 
1420 metais, liepos mėnesį.,.-žižka laimėjo Pragos mū
šį dešiiht metų po Žalgirio mūšir>. Jis’ten pasimokė iš 
lietuvių, kaip galima pkstofi kėlia geriausiai ginkluo
tiems kryžiuočiams. 1

Žalgirio mūšyje dalyvavo Jonas žižka. Tai tvirti
na istoriniai dokumentai. Be abejo, žižka ten sasfpažV
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kad ALTa jau tiek dešimtme
čių nenuilstamai dirbą lietuvy
bės ir Lietuvos laisvinimo dar
bą? Ar už tai, kad. jos pirminiu 
kas nebodamas sunkumų, nuo 
vargio, asmeniškų ir šeimos ne
patogumų einą, po Washingto- 
ną ir kitur važinėja, keldamas 
Lietuvos skriaudas,-' Lietuvos 
laisvės reikalus ir palaikyda
mas Lietuvos yrą bylą? Ar už 
tai jie nori ALTą palaidoti?

Yra grupė lietuvių, kurie v- 
Šaulių Sąjungos neapkenčia ir 
laimingi būtų ją. sužlugdė. Vėl 
kyla klausimas: Kodėl? Ūž ką 
Kuogi šauliai nusidėjo? Jie ra
miai sau, nieko nekiršindami, 
niekam netrukdydami, dirbą 
tą patį Tėvynės laisvinimo 
darbą, kaip ir ALTa, tik kitoje 
plotimėje. Tad už ką? Štai už 
ką: ALTa ir šauliai viešumon 
kelia okupanto niekšybes. Pra

kuo tokie siekimai dvelkia, Nę 
noromis kylą klausimas: ■ kas . 
yra tokių lietuvių darbdavys?!

Savo pasipiktinimą išreišr 
kiant reikia pasakyti, kad to
dėl lietuviai yra ne;pasidavę, 
bet parsidavę okupanto klas
tos bei mėlo propogandai. Tai 
yra ne vien tik vargiškas padr 
laižiąvimas okupanto, tai yrą 
nusikaltimas prieš -visus/ laisvo 
žmogaus teisių primoipus. Tai 
yra akiplėšiška pajuoka iš mū 
sų knygnešių, iš mūsų aušrinin 
kų ir varpininkų, iš Nepriklau
somybės karo savanorių, karių

(Bus daugiau)

no su Lietuvos karo vadu Didžiuoju Vytautu. Iš karo 
eigos, iš Vytauto duodamų įsakymų, iš mokėjimo mes
tis mūšiu pačiu pavojingiausiu momentu ir suduoti 
priešui patį skaudžiausią smūgį, žižka mokėti ii Vy-. 
tauto.

—Jeigu Lietuvos karalius Vytautas pajėgė sumuš 
ti vokiečių ordiną ties Žalgiriu, tai mes galėtime su
mušti vokiečius prie Pragos vartų, aiškino žižka ko
voti pasiryžusiems čekams. Jis išpasakodavo čekams 
ūkininkams, kaip lietuviai sugebėjo pradžioje prare
tinti vokiečių voras, o vėliau juos puolė visus smar
kumu. Jis aiškino, kaip vokiečiai greitai bėga. Jeigu 
jie pajunta, kad mūšio negalės laimėti, tai iš anksto 
pradeda planuoti, o netrukus — ir bėgti. Bet jeigu 
priešas smarkiau paspaudžia, lai jie bėga be jokios 
tvarkos. Vokiečiai tvarkingai pasidavė nelaisvėn prie 
Volgagrado, kai buvo iš visų pusių apsupti Ir nebuvo 
kur pasislėpti. Bet jeigu jie neapsupti, tai bėga visi, 
įskaitant įr karininkus. Taip jie bėgo prie Žalgirio, 
panašiai jie traukėsi ir iš Lietuvos. .Tiems buv<j sun- \ 
kiau bėgti į Vakarus iš Rytprūsių, bet jie ir ten užkim- ' 
Šo visus kelius.

Naujienų
įvyks 1 m. LIEPOS 18 DIENĄ

' : POLONIA GROVE SODE
prie 46-t»s ir Archer Avė.

Visi maloniai kviečiami piknike



.q/ J ? .2 ; ;
»W. «MBJ j i,

DR. ANNA BAliGNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES . 
Hi GERKLĖS LIGOS 
,2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tslsf. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
880 SUMMIT STPfET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGfeON 

2434JWEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid^ 388-2X33
OFISO VALANDOS: 

PirmadiehHus-ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrai, ^penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštai tiktai susitarus...L SI.’ ~

CICERO
Ciceriečiai ruošiasi 

demonstracijai
Liepos mėn. 11 d. įvyko Cice

ro jūrų šaulių kuopos Klaipė
da valdybos posėdis, kuriame 
nutarta skaitlingai su vasarinė
mis uniformomis ir visomis 

1 trimis vėliavomis liepos 17 d. 
dalyvauti Čikagos miesto cent-. 
re Sovietų Sąjungos pa vergtų ; 
tautų protesto demonstracijo
je. Didžiulis autobusas, kuriuo 
iš Cicero galės vykti ir ne šau
liai nuo šv. Antano parapijos 
mokyklos išeis 10 vai- ryto- šio
je demonstracijoje kviečiama 
dalyvauti visa patriotinė visuo
menė. Moterys prašomos atvy
kti su tautiniais rūbais.

Liepos 25 d. 9 vai. ryte nuo 
šv. Antano parapijos parkini- 
ino aikštelės savais automobi
liais nutarta vykti į Union Piėr, Į 
Mich. šaulių Onutės ir Augus
tino Ašokliu vasarvietę Ylakius 
pabendrauti ir pasimaudyti' 

Rugpiūčio 1 d. 12 vai. unifor
muotiems autobusu nuo šv. An
tano parapijos mokyklos vykti 
į Kenosha, Wise, lietuvių Die-

į Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Grįžkite į mine ir ai grįiiu | jus, sako kareivijy Viešpats**.

Į fe j- ’ Mal. 3:7. J
Atkarto tinai Šventąją me Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 

per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
i malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin- 
\ gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 

pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 

; kuriems trūksta meilės ir atleidimp dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
■ tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
t turės progos pažintį jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Vhi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite

* nemokamai. Rašykite:
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

juts antrą šeštadieni 8—3 vai 
TeL: 562-2/22 arba 562-2728

KEZ.: GI 15-0873

DR. W. EISIS - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų L1GQS 

Ginekologinė chirurgija 
6132 So. Kedzis Ave^ WA 5-2670 

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

7 TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GTDYIUJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu-

Rugpiūčio 14 <1. uniformuo
tiems dalyvauti Union Pier, Mi
chigan Jūros Dienoje. Vykti sa
vais automobiliais.

Rugpiūčio 29 d. autobusu su 
šeimomis ir svečiais vykti į Ci
cero medžiotojų - meškerioto
jų ūki atlikti šaudymą ir pa
bendrauti.

Tradicinis Švyturio balius — 
spalių 9 d. Balio Pakšto salėje-

Naujųjų Metų sutikimas šv- 
Antano parapijos salėje.

Su dėkingumu priimtas dė
mesin gen . T.. Daukanto jūrų 
šaulhi kuopos valdybos pirm

DR, K. A. V. JUČAS 
489-4441-,-~£61<460S;,-< — 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVĖ., 
5214 N. WESTERN AVE./ -

Telefonas atsakomas 12 vai.

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S 

’ Tel. WA 5-8063 -

Ofiso teU HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1 ,

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 7ūt STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
'X OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagat susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROŠtAtOS CHIRURGIJA 
2656iWEST G3rd STREET

VaL: ani/ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai; nuo 5—7 yaL vak.

Ofiso telefj 776-2880
Nauiasrrez. telef.; 448-5545

Apdraustas perkraustymas 
iš Įvainy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E LI N Y Č I A

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

Tel. 737-5149

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiu sėlis ir rūuukai xntki- 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT-*Y.K’AS) 

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HĘmlock 4-2123 
Rezld. telef.: Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
O ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS jįį Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojom* 
i (Arch Support*) ir 11.

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 W.Bt 63rd SK Chicago. III. 60629 

Tolofu PRospoct 6-5084

every tree
JS A FAMILY TREX

Oar trees foceei 
ftoride yoor family vkh maer 

hsppy boon of reereadoa. 
IWj why it’s important O protect 

dm from forest fires by 
JoOchring Smokqr*i ABCs 

Always bold rtatfcbes till aJkL 
Be sure to drown ill cunpfirei. 

sdr the ashes, and iron 
them t eiin- Crash iH 

cwokes 6ead cot.

Bteoe! Only tįf cm
A—> rCM ©ft BrW

SKAIT YK Ya?Š‘ IRT AKA GINK
KITUS SKAITYTI

M k U J I S H A S

E. Vengiansko kvietimas sek
madieniais paplaukioti ir pasi
grožėtu Mičigano ežero pakran
tėmis- Smulkesnių informaci
jų teirautis tel. 927-3559 pas j- 
š. K. Pumputį.

Į Cicero kuopą priimti 7 nau 
ji nariai.

Cicero miesto valdyba ir ka
ro veteranai reiškia Cicero šau
liams padėką už gegužės 23 d. 
dalyvavimą JAV 200 metų su
kakties proga minėjime' ir pa
rade.

Šiose iškilmėse dalyvavo' ki
tų tautybių labai daug jauni
mo, o Cicero lietuvių nebuvo 
nė ateitininkų nė skautų.

z r* ' L-b - -

. . Stepas Paulauskas

Solženicino žodžiai
JAV darbininku unijos AFL 

ir CIO 1975 m. birželio 30 d. bu 
yo pasikvietusios į Vašingtono 
Hilton Kotelį Aleksandrą Solže- 
niciną, kurs savo turiningoj kai 
boj amerikiečiams tarp kitko

Tuos čia minėtus Solženicino 
žodžius patvirtino Britų BBC 
žinių agentūra, pasiremdama 
30 metų slėptais Angijos . val
džios dokumentais, susirašinė
jimu ministerio pirmininko W. 
Churchilio su užsienio reikalų 
minister!u Edenu ir kariuome
nės generolais.

PETKUS
* TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikšte tūtomobulams pastatyti

A. Cooper šv* Se bastį jonas

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

— 1916 ir 1919 metais be jo
kio teismo slaptoji Sovietų mi
licijos čeką daugiau kaip 1,000 
žmonių sušaudydavo kiekvieną 
mėnesį. Aukščiausias žudymo 
taškas buvo pasiektas Stalino 
laikais 1931 — 1930 metais, 
kuomet vidutiniškai buvo su
šaudoma Sovietų kalėjimuose 
40,000 žmonių J .mėnesį. Ir su 
tuo kraštu, su Sovietais, 1941 
m. žygiavo visas tuometinis de 
mokratiškas pasaulis darnioje

Elzbieta II Bostone 
“įšventino’’ “riterį”

Bostonas., Anglų karalienė 
savo karališkoje jachtoje, esan
čioje Bostono uoste “įšventino”) 
į riterius (knight) vieną bri
tų diplomatą kardu tapšterė- 
dama jam per petį. Bostoriiš- 
kiarns tas britų karalienės elge 
sys buvo didelis siurprizas.

Laidotuvių Direktoriai

ZEIIAWANS
045 SG. WESTERN AVĖ.

sąjungoje bei
Pasveikink .avu dranga.

;per ’Naujienas’

EUDEIKIS
š. m. birželio 15 d. mirus a. a. BRONEI RUSECKAITEI-

■J-įŲ ŽEMAITIENEI,
reiškiu jos vyrui miškų inž. Vincui Žemaičiui, sūnums — 
kun. Kęstučiui, ir Algirdui nuoširdžią užuojautą ir kartu 

liūdžiu su jais

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1

I (Italų Riviera}
JONAS AUGUSTAITIS

, ■............

Mūsų tikėjimo broliui Sandaros redaktoriui

mirus, artimiesiems, laikraščio skaitytojams gilią 
užuojautą reiškia

LIETUVIŲ REFORMATŲ KOLEGIJA ir 
CHICAGOS PARAPIJOS VALDYBA

ILGUS METUS BUVUSIAiM SANDAROS REDAKTO
RIUI, BUVUSIAM AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS IŽDININKUI, SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJ ŠVIETIMO KOMISUOS NARIUIA. A. MIKUI VAIDILAI
MIRUS, GILIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIAME JO ARTI
MIESIEMS IR GIMINĖMS '

S. L A. PiLDYMOli TARYBA:

POVILAS P. DARGIS, prezidentas 
ALEKSANDRAS CHAPLIKAS, viceprezidentas

5 GENOVAITltMEIUONlENĖ, sekretorė 
EUPHROSINE MIKUŽIS, iždininkė j* , 
KRISTINA Atfem. iždo globėja 
JOSEPHINE MILLER, iždo globėja
DR. DANIELIUS DEGESYS, gydytojas kvotėjas

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvią
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

, TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

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

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, Hl. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET , Phone: YArds 7-1911

s. į _ UAL’J'RNOS, CHICAGO I. ILL — WEDNESDAY, JULY 14. 1976



RUSAI Į PAVERGTŲ TAUTŲ EISENA
šeštadienį, liepos 17 dieną, Chficagojc ritošiama Pavergtu 

Tutilų diddė eisena. Jie .pryiesjuos prieš sovięį^Jcara jėgų pri- 
iiit-skt komunistinę sistemą ir visai Bylų kanopai primestą ver
giją. Juo didesnė eisena, tuo geresnis bu.s protestas.

Bušai nuveš maršuolojus į miesto centrą, kad galėtų daly
vauti eisenoje. Bušai eis iš Marquette Parko (informacijas teiks 
S. Maukus, 77<8-6‘MM)), iš Cicero (Si. Praškevičius, 656—2550) 
ir Brighton Parke (Christine Austin 121-6100).

lietuvius galiniai gausingiait šeštadienį pasirodyti 
Cliicagoje ruošiamoje Pavergtų Tautų eisenoje.

Kristina Austin,
Chicago* Lietuvių Tarybos pirmininkė.

Mai

Mc-

—Toronto Lietuvių Ansamb
lis “Gintaras” dalyvavo tauty
bių festivalio Karavanas meni
nėse programose. Atitinkamos 
vertinimo Komisijos ansamblį 
atrinko dalyvauti Pasaulinės 
olimiados programoj liepos 25 
dieną 2 vai. popiet ir 8 vai. vak. 
Place de Nations tribūnoj, Mont 
realy. Ta proga iš Toronto or
ganizuojama ekskursija.

—- Solistė Janina šalnienė ir 
Algirdas Brazis,,/pakviesti daly
vauti “Laisvosios Lietuvos” 80 
m.jsukakties banketo progra
moje spalio 3 d. šaulių namuo
se.

—Rūta Danaitytė, Vilija 
caitė, Vida Styraitė, Vida 
kūtė ir Tomas žižys baigė 
Gili universitetą Montrealyje.

— Ramona Siminkevičiūtė,
Toronto lietuvių paviljono “Vil
nius” iškilioji lietuvaitė, buvo 
išrinkta visų tautybių' renginio 
“Karanavas“ karalaitę iš 50 
kandidačių. Jos princesėmis ta
po Liublijanos ir Tokijo kara
laitės. “Vilniaus” paviljone į- 
rengta paroda gavo antrą pre
mija. Paroda, tvarkė Valė Bal- TT , ...... ■ t — Giharo Urbono leidžiamassipnp ‘

mėnesinis “Speak Up” (Box
— Pasaulio Estų Festivalis į- 272, Station B, Toronto, Ont., 

vyko liepos 5—11 d. Baltimore- M5T 2V2, Canada) birželio nu- 
je. Dainavo 42 chorai su 1,000 meryje pranešė, kad Kanadoje 
dainininkų, buvo 600 šokėjų ir įsisteigė Intern. Federation for 
400 gimnastų. Buvo įvairūs kon Victory over Communism (IF- 
certai, parodos ir paradai. VC) skyrius ir po seminarų ko-

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA ' 1 
MARIA NORElKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

NIKI

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST-, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 
__ ____ r

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA-TUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

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 pavergtu lietuviu laisve 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus. r a

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto-: 
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Jdomios, 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 Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chlcagoje Ir Kanadoj matams — $30.00, puse* matų — $16.00 

trims mėn. — $8.50, vienam min. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniu©- 
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitv nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1‘ 39 So. Halsted St, 
Chicago, DI. 60608

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

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

□
PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

NAUJIENOS, CbUSAGO «, ILL.— WEDNESDAY, JULY 14, 1976

Republikonų partijos atstovas James 
R. Mano tiek susižavėjęs rutuliukų 
rungtynėmis, kad., kiekvieną., diena 
praleidžia kelias valandas, bandyda
mas išmokti protingai dalyvauti run 
gtynėse. 7; r . ' r ■< ;

vo 8 d. pradėjo veiklą. IF VC or
ganizacija buvo įsteigta 1967 
m. Korėjoje. Sekančiais metais 
buvo įsteigtas skyrius Japonijoj 
su virš 10,000 narių ir atstova
vo savo kraštą pasaulinėj Prieš 
komunistų Lygos konferencijo
je. Kanadiškės IFVC adresas: 
Box 843, Station. F, Toronto, 
Ont., Canada.

— Agronomas Andrius Va- 
luckas, gyv. 3300 Encanto Dr., 
Roswell, NM 88201, š.m. liepos 
1 d. staiga susirgo ir po sunkios 
operacijos sveiksta St. Mary li
goninėje. ■

— L. K. V- S-ga Ramovė, Bi
tininkės ir Liet. Moterų Fede
racijos Klubas rengia bendrą 
išvyką Į gamtą š. m. liepos 25 
d. Kelionė busu'— 4 doleriai. 
Išvyksim 10 vai. ryto nuo 69-os 
ir Washtenaw. Registruotis ir 
gauti daugiau informacijų šiais 
telefonais: 436-6641 ir 476-7846 

(pr.)

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
81,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — tik 82 už 81,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-6100. (Pr).

DIDELĘ ĮTAKĄ Į VAKARŲ 
EUROPĄ

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

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi
cagos i minėtas. Lietuvos i takos vie
tas išvyksta rugpjūčio 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 (312) 3324111.

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DRAUGAI TP WW»

—Anna ir Juozai J. Rimbą iš '=S!=, 
Fort Richie^Fla., atostogauja 
pas dukterf Bilda ir žentą ALT**** 
Koch, 389‘Galhoun Ave.,“ Calu--CICERQJE - išnuomojamas 4% kam-L

... . . banų butas. Pageidaujama vyresnio ‘
met City, III. Juozo sūnūs Char-, amhaus žmonės. Dėi informacijose 

‘ ‘ ........... - ‘ . skambinti 925-4671.les Bimba tyri dirbtuvę Stain
less Body and Hydraulic Cylin
ders Co., Monee, Dėkui Anna! 
ir Juozui J. už laišką ir už pen
kinę Naujienų paramai. Juos ti
kimės sutikti Naujienų piknike 
šį sekmadienį Polonia sode.

— “‘Lietuvos Aidų” radijo 
programa, Kuri veikia kas penk 
tadienį W0PA 1490 AM banga, 
jau turi sudariusi savo štabą: 
teisės patarimus teikia adv. V. 
Bylaitis, sveikatos dr. K. Jusas, 
religinės’ valandėlės kun. J. Juo 
zevičius ir kun. dr. K. Trima
kas. žada ateiti daug jaunimo 
ir teatro sekcija, literatūros ir 
spaudos skyriai. Ateinantį penk 
tadienį 10 vai kalbės dr. K.. Ju
čas ir kun. dr. Trimakas. Visai 
visuomenei yra labai įdomu “L. 
A.” programos pasiklausyti. 
Be šių skyrių yra daug muzikos, 
dainų ir lit. organizacijų prane
šimų. Programai vadovauja Ka
zė Brazdžionytė.

MARQUETTE PARK .
Marquette x. Parko Lietuvių 

namų savininkų organizacijos

RENTING IN GENERAL

REAL ESTATE
valdybos posėdis įvyko liepos 
12 d. Charles Kai patalpoje. (Bu 
vo pakviesti ir kitų organizaci
jų atstovai, tačiau nedaug jų 
pasirodė). Buvo aptarti legalūs 
būdai daryti žygius, kad juo
dųjų eisena į Marquette Parką 
liepos 17 d. neįvyktų, nes kaip 
praeitis rodo tokios eisenos ar
do ramų gyventojų poilsį ir daž 
nai įvyksta neleistinų įvykių.

Stasys Patlaba

Sovietiški-fašistai
Londonas. DP Kinijos užsie

nių reikalų viceministeris Yu- 
chatf pavadiho Sovietų Sąjun
gą , “didžiausia pasaulyje fašis
tų diktatu ra”.'Brazilijos laikraš 
čiui “Jornal do Brasil” duota
me- pasikalbėjime Yuchan pa
reiškė,. kad Sovietai .tęsia eks
pansijos ir agresijos politiką,, 
pabrėždamas, -lead Kremlius’ 
dideles savo kariuomenės jėgas 
laiko visuose Rytu Europos 
kraštuose, kuriuos yra okupa
vęs.

* • Ilgamečio BALFO pirmininko, ;
; prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSUIINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
401 didėli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi kiekvienam Hetuyiui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dova.ia globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas’trendies'" vietas.' Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si t ? čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

I73| fSo. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
-/ . : ' - ■- ■ ' ; -"y \ A

J. Jasminas/^A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 
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" pM senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2:00. a

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

Dauguma šiū knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 

piniginę perlaidą. - -
-kitas knygas gajtima.įsigyti, atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar

’ • " -------- - ■ —• Z-'-- ......-7

V1ZS South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

p—
į RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
j Naujienose galima gauti pulkly knygų, kurios papuoš bat kokią 
7 knygų solnta ar ląntym.
j- _ Aleksandras Pakafnrškis,;MES GRĮŽTAME;' Įdomūs jaunų dienų 

' atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai," skaitomi kaip ro- 
7 manas. 367 psl. Kaina $5. , ■ •, j. i"; .
4 A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini-

ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs-
X tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.;
2 Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR. MINTYS. H tomas, 
j žiais viršeliais. 336 psL Kaina S6.00. Minkštais virš.
J Prof. Vacį. BirCška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-
5 RUA, I dalis. 208 psL, irišta $3,00, minkštais vir-

>? šeliais — $2,00; H dalis, 225 pslM įrišta — $3,00. minkš-
A tais viršeliais - ------- ______------
į Henrikas Tomas — 7___7__ _____________________________ :-

Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 
įi stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina S6.

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

Janina Narūne, TRYS IR VIENA? jaunystės atsiminimaJ

Gra- 
$5.00

<7.00 
Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 • 
puslapiai-___ L—______ $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chicago, DL 60608. — TeL HA 1-6100

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE «8 SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

PASKOins PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

*D£L VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. Cermal Roa? Chicap' JF Virgiui* 7-7747

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — -VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. . — 778-2233
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 mašinų garažas.

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

fpajamų- per mėn. Brighton' Parke. 
$28,000. : ' ;

' ŠIMAITIS REALTY
Insurance: Income Tax

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
* ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai Jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE
' ' ' TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
TeL 257-5861

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA,

1490 K. A. M.

Lietuvių kalba: *ysdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’•OO v. popiet — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST S3 rd 5T_, CHICAGO 
Telef. 434-46S8

LAIKRODŽIAI IR BRANGEŪYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 6*th STREET
Talefj REpubllc 7-TM1

— ■ - ------------------ J

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. W6TZ Tel. YA 7-5980

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

(Pr).

FIGHT FIRES
Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

Knygas galima gauti Naujienose arba paskinčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

j peace com money
, WY U S. SAVINGS BONUS

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminly 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. HI. 60609 Teel. VI 7-344r

D Ė M E S I O 
$2—30 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

- Kreiptis:
A. L A U R A I T 1 S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
s 523-8775

HOMEOWNERS POUCT

Call Frank Zapolis

GA 4-8654

STATE FAXM

INSUEANCf

State Farm Fire and. Casiialtf Company j

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvį kailinihką

CMcacrote *■" "k 'KChicago  je

NORMANĄ

el. 263-5826 
(įit&igot) ir 
677-8489

. r (buto)

185 North Wabaih Avenue 
2nd Floor Chicągo, DI. 60601

PASISEKIMĄ BIZNYJE 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI

to get the 
Zip Codes 
"^7

7 people 
/ you

J 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 see their National Zip 
Directory.

buriaeM
** ’t




